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Lavere skat siden 2001 
 
Skattestoppet har siden 2001 været det faste fundament for dansk skattepoli-
tik. Skattestoppet har sikret, at skatter og afgifter ikke er blevet sat op. Det 
gælder også fremover. Forårspakke 2.0 fortsætter linjen fra de seneste to 
skatteaftaler - ”Forårspakken” fra 2004 og ”Lavere skat på arbejde” fra 2007 - 
med at sænke skatten på arbejde for alle indkomstgrupper. 
 
Personer med lønindkomst mellem godt 240.000 kr. og knap 425.000 kr. har 
over perioden fået en betydelig reduktion i skatten på den sidst tjente krone. 
 
De tidligere skattenedsættelser har primært været målrettet brede grupper 
af beskæftigede med lave indkomster og mellemindkomster. Det er sket ved 
at løfte indkomstgrænsen for mellemskatten og indføre og forhøje beskæfti-
gelsesfradraget.  
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Forårspakke 2.0 indebærer bl.a., at mellemskatten afskaffes, og at indkomst-
grænsen for topskat forhøjes. Antallet af topskatteydere reduceres med om-
kring 350.000 personer fra knap 940.000 personer til knap 590.000 personer. 
 
Forårspakke 2.0 betyder, at skatten på arbejde samlet set lettes med ca. 23 
mia. kr. i 2010. De fleste fuldtidsbeskæftigede – over 70 pct. – vil højest skulle 
betale en marginalskat efter arbejdsmarkedsbidrag på 42,3 pct., mens margi-
nalskatten for de højeste indkomster sænkes til 56 pct. inkl. arbejdsmarkeds-
bidrag. 



 
 
 
To balancer i reformen 
 
Forårspakke 2.0 er afstemt efter to overordnede balancer. De skaber den indre 
sammenhæng i reformen, at de grupper, der får gavn af de forskellige 
skattenedsættelser, også bidrager til at finansiere dem. 
 
Forhøjelsen af indkomstgrænsen for topskat og afskaffelsen af mellemskatten 
finansieres af færre særordninger for erhvervslivet og af tiltag, der er målrettet 
højindkomstgrupper, jf. figuren. Disse finansieringsbidrag omfatter bl.a. loft over 
indbetalinger til ratepension og reduktion af skatteværdien af store rentefradrag. For 
erhvervslivet vil lavere marginalskatter understøtte vækstvilkår og konkurrenceevne.  
 
Lavere bundskat samt kompensation af familier gennem en ny grøn check til alle 
voksne og indtil to børn finansieres ved grønne afgifter på husholdninger og 
erhvervslivet samt udbredelse af skattegrundlaget gennem en nedsættelse af 
skatteværdien af fradrag. Den grønne check er en særlig kompensation for de 
afgiftsforhøjelser, som familierne selv betaler.  
 
Forhøjelsen af pensionstillægget på 2.000 kr. og mindre aftrapning af tilskud til 
daginstitution for enlige, bidrager også til den fordelingsmæssige balance. 
 

To overordnede balancer i reformen 
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Reformens hovedelementer 
 
• Fortsat skattestop. Skattestoppet har siden 2001 været det faste fundament for 

dansk skattepolitik. Det gælder også fremover. 
 
• Mellemskatten på 6 pct. afskaffes. Det betyder, at ca. 620.000 personer med en 

indkomst over 352.000 kr. slipper for at betale mellemskat. 
 
• Topskattegrænsen øges. Med reformen skal omkring 350.000 personer ikke længere 

betale topskat. 
 
• Færre særregler og mindre støtte til erhvervslivet.   
 
• Bundskatten nedsættes med 1,5 pct. enheder. Det svarer til en samlet 

skattenedsættelse på ca. 14 mia. kr. Nedsættelsen kommer alle til gode, herunder 
lavt lønnede og modtagere af overførselsindkomst. 

 
• Skatte- og afgiftssystemet bliver i højere grad indrettet, så det tilgodeser 

udfordringer for klima og miljø.   
 
• Pensionstillægget forhøjes med 2.000 kr. årligt. 
 
• Værdien af rentefradraget fastholdes uændret for familier med renteudgifter under 

100.000 kr. (50.000 for enlige). Skatteværdien af store rentefradrag og 
ligningsmæssige fradrag reduceres gradvist fra 33,5 pct. i gennemsnit i 2012 til 25,5 
pct. i gennemsnit i 2019. Der indføres samtidig en særlig kompensationsordning for 
familier med store fradrag i forhold til indkomsten.  

 
• Det eksisterende tillæg til befordringsfradraget for personer med lavere indkomster 

forhøjes. Grænsen for den daglige befordring, der udløser den høje sats, øges 
ligeledes. Den særlig høje sats for daglig befordring over 100 km fra 
udkantskommuner videreføres til 2018. 

 
• Der indføres en ”grøn check” på 1.300 kr. som et fast, nominelt årligt beløb til 

personer, der er fyldt 18 år, og 300 kr. pr. barn. Dog maksimalt 2 børn. Den grønne 
check indkomstaftrappes. Checken kompenserer for de højere grønne afgifter, som 
husholdningerne skal betale. 

 
• Der indføres et loft over fradrag for indbetalinger på ratepension på 100.000 kr.  
 
• Det bliver muligt, at få udbetalt midler fra Den Særlige Pensionsopsparing fra 1. juni 

2009 til 31. december 2009.  
 
• Der etableres i 2009 en pulje på 1½ mia. kr. til renovering af helårsbeboelse. 



 
 
Markant bidrag til vækst og beskæftigelse på kortere sigt 
 
Den internationale økonomiske afmatning og finanskrisen har også sat sine spor i 
Danmark. Eksporten er hårdt ramt – både af fald i produktion og efterspørgsel i andre 
lande og af en svækket konkurrenceevne – og flere danskere mærker nu 
eftervirkningerne af finanskrisen meget direkte. Ledigheden er nu på 2,3 pct., men 
den stiger hurtigt. 
 
Der er allerede taget en række betydelige skridt til at understøtte den finansielle 
sektor og virksomhederne: 
 
• En bankpakke i efteråret, der skal sikre stabilitet i den finansielle sektor. 
• En kreditpakke med mulighed for statslige kapitalindskud i penge- og 

realkreditinstitutterne på op til ca. 100 mia. kr. Det skal bidrage til, at 
virksomheder og borgere kan låne penge til sunde projekter. 

• En ny eksportlåneordning mv. på 20 mia. kr. 
 
Herudover er der fremlagt forslag om at forlænge kredittider for virksomhedernes 
indbetaling af moms og A-skatter mv. for mere end 65 mia. kr., svarende til en 
renteudgift for staten på ca. 1½ mia. kr. 
 
Yderligere vækstinitiativer allerede i 2009 
 
Aftalen om en skattereform indebærer, at skattenedsættelserne kommer hurtigt, 
mens finansieringen kommer gradvist over nogle år. Skattedelen af aftalen indebærer 
isoleret set en lempelse på godt 14 mia. kr. og 8½ mia. kr. i henholdsvis 2010 og 2011. 
Dermed styrkes familiernes indkomster og forbrugsmuligheder de næste år. Det vil 
stimulere efterspørgslen bredt og bidrage til at skabe fornyet tillid og tro på fremtiden 
– på samme måde som forårspakken i 2004. 
 
Herudover gives mulighed for udbetaling af Særlig Pensionsopsparing (SP) fra 1. juni 
2009 til 31. december 2009. Hvis ¼ af SP-indeståender hæves, øges de disponible 
indkomster med ca. 7-8 mia. kr. Endvidere er parterne enige om at etablere en pulje i 
2009 på 1½ mia. kr. til renovering og bygningsarbejde, herunder energibesparende 
foranstaltninger, i helårsbeboelse.  
 
Kommunerne har tilkendegivet, at de har økonomisk og praktisk mulighed for at 
fremrykke anlægsinvesteringer til 2009 ud over budgetterne for i størrelsesordenen 
1½-2 mia. kr. Regeringen vil snarest drøfte med KL, hvordan kommunernes 
anlægsinvesteringer kan øges i 2009. 
 



 
Aftalen om grøn transportpolitik fra januar 2009 forøger endvidere isoleret set 
trafikinvesteringerne mv. med i alt 5 mia.kr. i 2009 og 2010. 
 
Aftalen om finansloven for 2009 indebærer en lempelse af finanspolitikken med 
omkring 1 pct. af BNP, heraf omtrent halvdelen i form af øgede offentlige udgifter og 
halvdelen i form af skattenedsættelser, navnlig i medfør af aftalen om lavere skat på 
arbejde. 
 
Med aftalen om finansloven, skattereformen og de yderligere initiativer foretages en 
markant lempelse af finanspolitikken i 2009 og 2010. Lempelserne over de to år udgør 
tilsammen mere end 2 pct. af BNP.  
 
Så kraftige lempelser er ikke før besluttet på et tidspunkt med så lav ledighed som nu. 
I januar i år var ledigheden godt 64.000 personer – omkring 100.000 færre end da 
forårspakken blev gennemført. Men omstændighederne omkring den internationale 
økonomiske krise er også ekstraordinære. 
 
Samlet styrkes aktivitetsniveauet i 2010 med skønsmæssigt 1½ pct. af BNP som følge 
af den forudsatte finanspolitik i 2009 og 2010. Beskæftigelsen i 2010 skønnes dermed 
at være ca. 25-30.000 personer højere og ledigheden omkring 25.000 personer lavere, 
end den ellers ville have været. 
 

Finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010  
 
  Direkte provenuvirkninger Bidrag til aktivitet  

 Pct. af BNP 2009 2010 2009 2010 (niveau)  

 Finanslov og 2015-plan -0,9 -0,3 0,4 ¾   

 Grøn transportpolitik -0,1 -0,1 0,1 0,2  

 Allerede besluttede initiativer -1,0 -0,4 0,5 1  

       

 Skatteaftale mv. -0,2 -0,6 0,3 ½  

 I alt -1,2 -1,0 0,8 1½   
   

 
 



 
 
 
Skattereformen bidrager til finansiering af den fremtidige velfærd 
 
Skattereformen er på fuldt finansieret, opgjort i varig virkning. Reformens afledte 
virkninger på arbejdsudbud og opsparing mv. bidrager derfor til at styrke de offentlige 
finanser på langt sigt.  
 
Samlet skønnes reformen at styrke de offentlige finanser med et beløb, der svarer til i 
størrelsesordenen 5½ mia. kr. fra og med i dag (den varige virkning), jf. tabellen.   
 

Skøn for dynamiske effekter på arbejdsudbud  
  Fuldtidspersoner  

 Effekt på arbejdsudbud 19.300  

 Heraf:   

  - Mellemskatten afskaffes 10.800  

  - Højere topskattegrænse 9.400  

  - Lavere bundskat 4.900  

  - Finansieringsforslag mv. samt ”grøn check”  -5.800  

    

 Forbedring af de offentlige finanser (holdbarhed) 5½ mia. kr.  

    

 Løft i velstand 30 mia. kr.  
   
 
Det er især afskaffelsen af mellemskatten og forhøjelsen af grænsen for topskat, som 
bidrager til skattereformens strukturelle forbedringer af økonomien. Den lavere 
skatteværdi af rentefradraget bidrager også positivt via større opsparing, mens 
virkninger fra den øvrige finansiering trækker i den modsatte retning. 
 
I alt øger skattereformen beskæftigelsen svarende til omkring 19.000 fuldtidspersoner 
på længere sigt. Skattereformen bidrager dermed også til, at der er hænder nok til at 
løfte opgaverne i fremtiden, både til omsorg og pleje i den offentlige sektor og til 
produktion i den private sektor. 
 
En forøgelse af arbejdsindsatsen øger samtidig mulighederne for vækst og velstand i 
det danske samfund.  



 
 
 
Højere pensionstillæg  
 
Satsen for pensionstillægget forhøjes fra 2010 med 2.000 kr. (2009-niveau) for både 
enlige og par. Bortfaldsgrænsen for pensionstillægget fastholdes.  
 
Forøgelsen af pensionstillægget forbedrer vilkårene for de knap 90 pct. af 
pensionisterne, der modtager pensionstillæg. Det svarer til ca. 900.000 
folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning. Den samlede forbedring 
skønnes til omkring 1 mia. kr.  
 
Modtagere af den supplerende pensionsydelse (”ældrechecken”) vil modtage den fulde 
forhøjelse på 2.000 kr. før skat, svarende til omtrent 1.255 kr. efter skat før 
boligstøtte. Det samme gælder modtagere af personlige tillæg, som fx helbredstillæg 
og varmehjælp.  
 

Forøgelse af pensionstillæg, reelt enlig Forøgelse af pensionstillæg, samgift par 
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Ved gældende regler er satsen for pensionstillægget for enlige 63.468 kr. (for par 
29.640 kr.) i 2009. 
 
Pensionen er sammensat af grundbeløb, pensionstillæg og personlige tillæg, som kan 
søges af pensionister med særlige behov. Aftrapningen af pensionstillæg starter ved 
bortfaldsgrænsen for de personlige tillæg..  
 
 



 
 
 
Fortsat tryghed for boligejere 
 
Begrænsningen af værdien af rentefradraget følges af fire elementer, som hver 
især er med til at sikre, at boligejere og andre med renteudgifter ikke får lavere 
rådighedsbeløb som følge af reformens indkomstskatteelementer. 
 
Langt de fleste boligejere vil samlet set skulle betale mindre i skat, når der ta-
ges hensyn til nedsættelsen af skatterne på arbejdsindkomst mv.  
 
De fire elementer er: 

• Skattestoppet videreføres, og fastfrysningen af ejendomsværdiskatten fort-
sætter som hidtil. 

• Renteudgifter på op til et fast beløb på 100.000 kr. (50.000 kr. for enlige) 
berøres ikke af nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget. 

• For renteudgifter over denne grænse sker der en gradvis og nænsom ned-
sættelse af skatteværdien med 1 pct. enhed om året fra 2012 til 2019.  

• Herudover indføres en kompensationsordning, så familier med særligt sto-
re fradrag (inkl. ligningsmæssige fradrag) ikke kan miste mere som følge af 
begrænsningerne af fradrag, end de får i indkomstskattelettelser. 

 
De fire elementer hindrer hver for sig og især i kombination, at skatteydere får 
skatteforhøjelser som følge af begrænsningerne af fradragenes værdi. 
 
Bundgrænsen på 100.000 kr. for ægtepar (50.000 kr. for enlige) for nettorente-
udgifter, der får lavere skatteværdi, sikrer, at størstedelen af boligejerne ikke 
bliver berørt af lavere rentefradrag. Af landets godt 2,8 mio. familier har 82 pct. 
renteudgifter under bundgrænsen. 
 
For personer og familier med særligt høje fradrag indføres en yderligere sikker-
hed, der betyder, at de i perioden 2012 til 2019 ikke kan miste mere på beskæ-
ringen af fradragsværdien, end de vinder på indkomstskattelettelserne, når der 
ses bort fra de dele af indkomstskattelettelserne, som kompenserer for højere 
afgifter på miljø og sundhed. Den særlige kompensationsordning er baseret på 
værdien af fradragene mv. i det aktuelle indkomstår. 
 
De fradrag, der er omfattet af kompensationsordningen, er både rentefradrag og 
ligningsmæssige fradrag, herunder befordringsfradraget. 



 
 
 
Kompensation for lang daglig befordring 
 
Med skattereformen bliver skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag, herunder 
befordringsfradraget, gradvist reduceret fra 2010 fra 33,5 pct. til 25,5 pct. De fleste vil 
blive fuldt kompenseret herfor gennem de aftalte lettelser i personbeskatningen. Men 
for nogle grupper kan befordringsfradraget være betydelige i forhold til indkomsten, 
bl.a. for lavere lønnede og pendlere i udkantsområder. 
 
På den baggrund indgår i aftalen: 
 
• En særlig kompensation for langdistancependlere i form af en forhøjelse af 

kilometerknækgrænsen. Med aftalen vil den lave sats for befordringsfradraget 
sætte ind efter 120 km. pr. dag frem for 100 km. pr. dag.  

 
• Gradvis forhøjelse fra 25 pct. til 64 pct. af det særlige tillæg til 

befordringsfradraget for lavere lønnede. Det maksimale tillæg, der kan opnås, 
forhøjes samtidig gradvist fra 6.000 kr. til 15.400 kr. Herved sikres, at personer 
med en indkomst under 248.700 kr. kompenseres fuldt ud for den reducerede 
skatteværdi af befordringsfradraget. 

 
• Forlængelse af den midlertidige ordning med forhøjet befordringsfradrag i 

udkantskommuner frem til 2018. For pendlere, der bor i en udkantskommune og 
pendler mere end 100 km. pr. dag, beregnes befordringsfradraget for kørsel ud 
over 100 km. pr. dag med den fulde sats frem for den lave sats som for andre 
pendlere.  

 
Følgende 16 af landets 98 kommuner opfylder kriterierne for udkantskommuner:  
 

Tabel 1. Udkantskommuner fra 2007-13 

Bornholm Guldborgsund Læsø Svendborg 
Brønderslev Hjørring Morsø Tønder 
Faaborg-Midtfyn Langeland Norddjurs Vesthimmerland 
Frederikshavn Lolland Samsø Ærø  

 
 
 



 
 
 
Mulighed for udbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing  
 
Det er i dag ikke muligt at få udbetalt Den særlige Pensionsopsparing (SP) før man 
fylder 65 år. Parterne er enige om at give danskerne mulighed for at hæve deres 
Særlige Pensionsopsparing mellem d. 1. juni 2009 og d. 31. december 2009. Efter d. 31. 
december 2009 vil beløb, der ikke er udbetalt, fortsætte i SP-ordningen efter det 
gældende regelsæt. 
 
Ordningen vil give borgerne en yderligere mulighed for at øge deres disponible 
indkomster på kort sigt. Det skal ses i lyset af den særlige konjunktursituation. I 
tabellen ses de samlede indeståender i SP-ordningen. 
 

Indestående på SP ultimo 2008 

 

 Forvaltet af ATP Uden for ATP1 I alt 

 Samlet indestående, mia. kr. 43,4 5,1 48,6  

 1 Skøn for indestående på konti uden for ATP. 

Kilde: SP årsrapport 

 

 
Hvis SP-indeståendet vælges udbetalt, betales 35 pct. i afgift af første 15.000 kr. og 50 
pct. af det resterende beløb. Afgiften er indeholdt ved udbetalingen og er endelig. 
Såfremt hver fjerde kontohaver vælger at få udbetalt deres SP-midler, vil den 
disponible indkomst i 2009 stige med 7-8 mia. kr.  
 
SP blev indført i 1998. I sin nuværende form er SP en obligatorisk, individuel 
opsparingsordning, der betales af lønmodtagere og visse overførselsmodtagere mellem 
17 og 64 år. For den enkelte er der en direkte sammenhæng mellem indbetalinger til 
SP på den ene side og udbetalinger fra SP på den anden. 
 



 
 
En grøn skattereform 
 
Aftalen om en grøn skattereform øger skatten på energiforbrug og forurening og un-
derstøtter dermed Danmarks ambitiøse klima-, energi- og miljøpolitik. 
 
Skattereformens grønne tiltag, jf. boksen, vil føre til reduceret energiforbrug og ud-
ledning af drivhusgasser i de ikke-kvoteregulerede sektorer samt en øget andel af 
vedvarende energi og bidrager derved til opfyldelse af de aftalte målsætninger på 
energi- og klimaområdet.  
 
Konkret vil skattereformen betyde:  
 Konkrete grønne tiltag  

• at det samlede danske brutto-
energiforbrug forventes at falde 
med 2 pct. af det forventede for-
brug i 2020 

 
• at udledningen af drivhusgasser i 

de ikke-kvoteomfattede sektorer 
reduceres med knap 2 procent af 
den forventede udledning i de ik-
ke-kvoteomfattede sektorer i 
2020  

 
• at anvendelsen af vedvarende 

energi (VE) i Danmark øges med 
godt 2 pct. af den forventede an-
vendelse i 2020 

  
Der er taget udgangspunkt i Energi-
styrelsens aftalefremskrivning fra juli 
2008. 
 
Regeringen vil desuden i folketings-
samlingen 2009-10 fremsætte forslag 
til en fundamental, grøn omlægning af 
bilbeskatningen. Der skal indføres 
grønne kørselsafgifter, der blandt an-
det gør det dyrere at køre, men til 
gengæld billigere at anskaffe en energiøkonomisk bil.  

• Øgede energiafgifter på el og varme i husholdninger 

• Indførsel af energiafgift på brændsler og forøgede 
energiafgifter på el i erhverv  

• Aftrapning af CO2-bundfradrag 

• Indførelse af afgift på energi til aircondition 

• Ligestilling af afgiftsregler for central og decentral 
kraftvarme 

• Indførelse af afgift på smøreolie 

• Præcisering af regler vedr. afgift til vejbelysning 
mv. og transformerstationer 

• Indførsel af afgift på andre klimagasser ved energi-
anvendelse 

• Forhøjelse af CFC-afgiften 

• Forhøjelse af spildevandsafgiften 

• Omlægning af emballageafgiften 

• Grøn omlægning af registreringsafgiften for hyre-
vogne 

• Der indføres grønne kørselsafgifter for lastbiler 

• Forøget vægt- og ejerafgift på dieselbiler uden par-
tikelfilter  

• Indførelse af grønt miljøtillæg for fri bil  

• Indførelse af grøn ejerafgift for varebiler  

 
Regeringen vil endvidere som led i udspillet ”Grøn Vækst” fremlægge en række initi-
ativer, herunder bl.a. i forhold til reduceret kvælstofudvaskning og reduktion i pesti-
ciders skadesvirkninger. Endelig vil regeringen i efteråret fremlægge en strategi for 
reduktionsindsatsen inden for de ikke-kvoteregulerede sektorer.   



 
 
 
Målrettet grøn check  
 
Der indføres fra 2010 en grøn check, som målrettes personer med lav- og 
mellemindkomster, som ikke omfattes af ophævelsen af mellemskatten og den 
forhøjede indkomstgrænse for topskatten. Den målrettede grønne check udgør et fast 
årligt nominelt beløb på:  

• 1.300 kr. til personer, der er fyldt 18 år  
• 300 kr. pr. barn for op til 2 børn. 
 
Den grønne check aftrappes for personer med indkomster over 360.000 kr. (opgjort 
som indkomstgrundlaget for topskatten). Indkomstaftrapningen for børn baseres på 
den voksne modtagers indkomst. 

Sammenlignet med skattekommissionens forslag - der indeholder en grøn check og en 
forhøjelse af personfradraget på 1.000 kr. til alle voksne - medfører den målrettede 
grønne check, at enlige med børn får en større kompensation, mens øvrige grupper får 
omtrent uændret kompensation, jf. figuren til venstre. Målretningen bidrager 
derudover til at udligne indkomstforskelle, da rådighedsbeløbet bliver øget for grupper 
med lavere indkomster og reduceret for de højeste indkomstgrupper, jf. figuren til 
højre. 

Figur 1a Figur 1b.  

Værdi af målrettet grøn check og personfradrag/-

grøn check fordelt på familiestørrelse og 

sammensætning i 2010 kr. (2009-niveau) 

Virkning på rådighedsbeløb af målrettet grøn check 

og personfradrag/grøn check i 2010, pct. 
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Kilde: Beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 



 
 
 
Flere sunde leveår 
 
For at understøtte en sund levevis indebærer skattereformen en forhøjelse af afgifterne på 
tobak, is, chokolade, slik og sukkerholdig sodavand. Endvidere indføres en afgift på mæt-
tet fedt i mejeriprodukter (undtagen mælk) og i vegetabilske olier og fedtstoffer.  
 
Provenuvirkninger fra afgiftsområdet til fremme af sund levevis 

 Mia. kr., 2009-priser Varig provenuvirkning  

 Forhøjelser af tobaksafgifterne 550  

 Afgift på chokolade, sukkervarer og is 450  

 Sodavandsafgift -  

 Afgift på mættet fedt 1.000  

 I alt 2.000  

 Anm.: Provenuerne er opgjort inkl. moms  

 
Afgifter løser ikke udfordringerne alene. Øges afgiften for meget, vil det ikke styrke sund-
heden, men bidrage til at øge grænsehandlen. 
 
Forhøjelse af afgifterne på tobak 
Rygning medfører øget risiko for bl.a. kræft, rygerlunger og hjertekarsygdomme og er den 
risikofaktor, som medfører flest dødsfald. Aftalen indeholder forhøjelser af tobaksafgifter-
ne, som forventes at reducere tobaksforbruget:  
 

• Afgifterne på cigaretter forhøjes i gennemsnit med 3 kr. inkl. moms pr. 20 stk., så-
ledes at prisen for en pakke cigaretter forventes at stige fra ca. 32 kr. til ca. 35 kr. 
inkl. moms. Dette svarer omtrent til prisniveauet i Sverige og Tyskland. 

• Afgiften på rulletobak forhøjes i gennemsnit med 120 kr. pr. kg  
 
Forhøjelse af afgifterne på chokolade, sukkervarer, is og sodavand 
Et for stort sukkerindtag kan medføre øget risiko for udvikling af overvægt, som er en cen-
tral årsag til udvikling af bl.a. type2-diabetes samt hjertekarsygdomme. Aftalen indehol-
der derfor en forhøjelse og omlægninger af afgifterne: 
 

• Afgiften på slik og chokolade forhøjes med 3,55 kr. fra 14,20 kr. pr. kg. til 17,75 kr. 
pr. kg. Det svarer til en forhøjelse på 25 pct. 

• Afgiften på is forhøjes med 0,85 kr. fra 3,40 kr. pr. liter til 4,25 kr. pr. liter. Det 
svarer til en forhøjelse på 25 pct. 

• Afgiften på sukkerfrie sodavand reduceres fra 91 øre pr. liter til 57 øre pr. liter, 
mens afgiften på sukkerholdige sodavand forhøjes fra 91 øre pr. liter til 115 øre pr. 
liter. Denne differentiering skønnes at være provenuneutral. 

 
Indførelse af afgift på mættet fedt 
Et for stort indtag af mættet fedt øger risikoen for hjertekarsygdomme og kræft. Med afta-
len indføres en afgift på 25 kr. pr. kg mættet fedt i mejeriprodukter (undtagen mælk) og i 
vegetabilske olier og fedtstoffer.  



 
 
 
Færre særordninger for erhvervslivet 
 
 
Skattereformen udbreder skattegrundlaget for erhvervslivet ved at fjerne og begrænse 
en række særordninger: 
 
• Bortfald af fradragsret for advokat- og revisoromkostninger ved opkøb og udgifter 

til undersøgelse af nye markeder 
• Stramning af afskrivningsreglerne, så der sker fuld beskatning af genvundne 

afskrivninger 
• Stramning af genanbringelsesregler for fast ejendom 
• Forhøjelse af tonnageskatten 
• Gradvis afskaffelse af fradragsretten for renter ved køb af udenlandske aktier 
• Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning 
• Udvidet grundlag for lønsumsafgiften i den finansielle sektor 
• Afskaffelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber 
• Nominel fastfrysning af erhvervsstøtteordninger 
• Indførelse af moms på ejendomsadministration 
• Indførelse af moms på rejsebureauer 
• Indførelse af moms på levering af fast ejendom 
 
Samtidig bidrager elementerne med finansiering til nedsættelsen af skatten på 
arbejdsindkomst. Elementerne sigter på mere ensartede regler og dermed færre 
begunstigelser af enkeltsektorer.  
 
Samlet set bidrager elementerne med finansiering på ca. 4½ mia. kr.  
Erhvervslivets medfinansiering skal ses i sammenhæng med de fordele, danske 
virksomheder får som følge af lavere marginalskat. Det bliver fx lettere at tiltrække og 
fastholde højt kvalificeret arbejdskraft og at belønne en ekstra arbejdsindsats.  
 
Der vil ske en gradvis indfasning for visse ordninger, så virksomhederne får mulighed 
for at tilpasse sig de nye vilkår.  



 
 
 
Forbedring af selvangivelsesprocesserne og mindre skatteplanlægning  
 
Skattereformen omfatter en række initiativer, der giver færre fejl i forbindelse med 
selvangivelsen og mindre skatteplanlægning. 
 
Disse initiativer giver samlet set et årligt finansieringsbidrag i størrelsesordenen 1½ 
mia. kr. 
 
Elementerne er: 
 

1. Indberetning vedrørende aktier, så SKAT i mange tilfælde automatisk kan 
beregne gevinster og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser. 

 
2. Der indføres en generel indberetningspligt for personalegoder. 
 
3. Spekulation i opkøb af fordringer på nødlidende selskaber afskaffes, således at 

afdrag på fordringen gøres skattepligtig. 
 
4. Rentereglerne for restskatter omlægges til en dag-til-dag-rente i perioden frem 

til den 1. juli. 
 
5. Der lægges renter på efterangivelser på momsområdet. 

 
6. Grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget forenkles og opkrævningsreglerne 

integreres i reglerne for indkomstskatten. 
 

7. Kvaliteten af indberetningerne til flere felter på selvangivelsen har i dag en 
sådan kvalitet, at TastSelv genererer flere fejl end fejlrettelser. Disse felter 
låses og ændringer sker derefter via indberetter eller via SKAT.  

 
8. En række mindre justeringer af selvangivelsesprocessen, der medvirker til, at 

der laves færre fejl. 
 

9. Sort arbejde og snyd. Der iværksættes endvidere en styrket indsats for at 
begrænse sort arbejde og snyd.  

 



 
 
 
Bundfradrag for gaver til almenvelgørende foreninger 
 
 
For at styrke tilskyndelsen til at støtte det humanitære arbejde er reglerne om fradrag 
for gaver til almenvelgørende foreninger forbedret ad flere omgange. Senest blev det 
maksimale gavefradrag fordoblet i forbindelse med aftalen om finansloven for 2007, så 
det i 2009 udgør 14.500 kr. 
 
Gaver til velgørende foreninger, der gives ud over et bundfradrag på 500 kr., er i dag 
fradragsberettigede som et ligningsmæssigt fradrag. Med aftalen om en skattereform 
bliver skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag reduceret med 8 pct. fra 2012 til 
2019.  
 
Parterne er enige om fortsat at sikre en økonomisk tilskyndelse til at give gaver til 
velgørende formål. Som kompensation for nedsættelsen af skatteværdien af de 
ligningsmæssige fradrag er det derfor aftalt, at den fulde donation op til loftet på 
14.500 kr. fremover kan fradrages under forudsætning af, at det indberettes fra den 
modtagne organisation. 
 
 



 
 
 
Indfasning 
 
 
Der gennemføres skattelettelser mv. på i alt knap 31½ mia. kr. i 2011.  
 
Nedsættelsen af skatteværdien af rentefradrag over 100.000 kr. (50.000 kr. for enlige) 
og de ligningsmæssige fradrag gennemføres gradvist over 8 år fra 2012. 
 
De øvrige finansieringselementer vil ligeledes blive indført gradvist, sådan at 
husholdninger og virksomheder i god tid kan indrette sig på de nye regler. 
 
Derfor er skattereformen underfinansieret med godt 14 mia. kr. i 2010 og 8½ mia. kr. i 
2011. I de efterfølgende år træder stramningerne gradvist i kraft, således at reformen 
– set over en længere årrække – er fuldt finansieret. 
 
Tabel 1 
Umiddelbare provenuvirkninger af forslag, mia. kr. (2009-niveau) 

 

   2010 2011 2012 2013 2015 2017 2019 
 Lavere mellem- og topskat mv. 10,2 12,0 12,1 12,1 11,7 11,7 11,7 
 Lavere bundskat og økonomisk friplads 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 
 Grøn check 4,6 4,6 4,4 4,3 4,0 3,7 3,4 
 Pensionstillæg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 Skattenedsættelser mv. i alt  29,5 31,3 31,2 31,0 30,3 30,1 29,8 
 Lavere værdi af rentefradrag 0,0 0,0 0,3 0,5 1,0 0,8 0,6 
 Loft over indbetaling på ratepension  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
 Udligningsskat for pensionsudbetalinger  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
 Lavere værdi af ligningsmæssige fradrag 0,0 0,0 0,4 0,8 1,5 2,4 3,2 
 Multimedieskat, medarbejderobligationer mv. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
 Grønne afgifter mv. (inkl. sundhed) 4,7 9,7 9,5 9,3 8,9 7,4 6,7 
 Erhvervslivet generelt udover grønne afgifter 2,8 4,2 4,2 4,6 5,0 5,2 5,4 
 Reserverede indtægter (salg af CO2-kvoter mv.) 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 3,7 3,7 
 Mindre skatteplanlægning mv. 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
 Skattekompensationsordning 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,4 -0,7 
 Nominel fastholdelse af beløbsgrænser 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
 Finansiering i alt  15,4 22,9 23,3 27,7 29,0 28,3 27,9 
 Lempelser 14,1 8,4 7,9 3,3 1,4 1,8 1,9 
 Tidsmæssige forskydninger i nettoindtægter1) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 4,0 
 Saldovirkning i alt (ekskl. rentevirkninger mv.) 10,2 4,5 4,0 -0,6 -2,4 -2,0 -2,1 
   

1) Inkluderer foreløbige skøn for tidsprofilen af provenuvirkningerne vedrørende pensionsindbetalinger og –udbetalinger, der ændres som 

følge loft over ratepension og øvrige elementer i aftalen. De tidsmæssige forskydninger øger saldoen frem mod 2019. 



 
 
 
Satser og beløbsgrænser 
 

Satser 

 

 

Gældende 

regler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  ------------------------------------------------------ pct. --------------------------------------------------------------- 

 AM-bidrag 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

 Kommuneskat1) 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

 Kirkeskat1) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

 Sundhedsbidrag 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 Bundskat 5,26 3,76 3,76 4,76 5,76 6,76 7,76 8,76 9,76 10,76 11,76

 Mellemskat 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Topskat 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

 Skrå skatteloft 59 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5

 Beskæftigelsesfradrag 4,25 4,25 4,25 4,38 4,52 4,67 4,83 5,00 5,18 5,37 5,58

 Marginalskat ekskl. AM-bidrag         

 - Bundskatteniveau2) 37,4 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9

 - Topskatteniveau 59,8 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3

 Marginalskat inkl. AM-bidrag         

 - Bundskatteniveau2) 42,2 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9

 - Topskatteniveau 62,9 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0

  

1) I en gennemsnitskommune. 
2) Inklusive beskæftigelsesfradrag. 
 

Beløbsgrænser 

  2009 2010 2011 

  --------------------------------- kr.  (årets priser) ------------------------------- 

 Personfradrag 42.900 42.900 44.600 

 Beskæftigelsesfradrag 13.600 13.600 14.100 

 Mellemskattegrænse 347.200 - - 

 Topskattegrænse 347.200 389.900 424.600 

 Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i 

topskattegrundlaget1)  0 40.000 41.600 

 ”Grøn check” (fast nominelt beløb) 

- pr. voksen - 1.300 1.300 

 - pr. barn - 300 300 

  

Anm.: Beløbene i 2011 er baseret på en skønnet reguleringsprocent på 3,8. En højere reguleringsprocent vi betyder højere 
beløbsgrænse i 2011, og omvendt ved en lavere reguleringsprocent. 
1) Det dobbelte for gifte. 



 
 
Skattereformen og skattekommissionens forslag 
 
Forårspakke 2.0 er i hovedtræk på linje med indholdet og principperne i skattekommissi-
onens forslag. Det gælder:     
 
• En markant nedsættelse af den gennemsnitlige marginalskat på lønindkomst for 

fuldtidsbeskæftigede, der overvejende finansieres af en lavere værdi af fradrag, ud-
bredelser af skattegrundlag og finansieringsbidrag fra virksomheder.     

• En øget vægt på grønne afgifter, hvor provenuet anvendes til en målrettet grøn 
check. 

• En fuldt finansieret skatteomlægning på sigt.  
 
Aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om en skattereform afviger i hovedtræk 
fra skattekommissionens forslag på følgende områder: 
 
• Aftalen indeholder en række tiltag, der bidrager til at begrænse virkninger på ind-

komstforskelle. Det gælder særligt en forhøjelse af pensionstillægget, en forhøjelse af 
befordringsfradraget til lavtlønnede, en målretning af den grønne check samt en for-
højelse af skatteloftet og skattesatser på aktieindkomst i forhold til skattekommissi-
onens forslag   

 
• Aftalen er udformet, så den i højere grad end skattekommissionens forslag skaber 

tryghed for boligejerne. Der er lagt særlig vægt på, at nedsættelsen af værdien af 
rentefradraget er mere begrænset end foreslået af skattekommissionen – særligt for 
lav- og mellemindkomstfamilierne. Derudover sker indfasningen over en væsentligt 
længere periode, så familierne har bedre tid til at indrette sig efter nye skatteregler.        

 
• Aftalen er udformet efter at sikre en betydelig reduktion i antallet af familier, der 

samlet set kan få reduceret rådighedsbeløbet. Hertil kommer, at aftalen indeholder 
en kompensationsordning, som frem til 2019 kompenserer familier, der har så høje 
fradrag, at virkningerne af en gradvist lavere værdi af fradragene ikke fuldt ud mod-
svares af gevinster fra lavere skat på arbejdsindkomst.  

 
Skattereformen indeholder således en større vægtning på fordelingsmæssige hensyn og 
hensyn til at skabe tryghed for de enkelte familier.  



 
 
 
Fordelingseffekter i forhold til skattekommissionens forslag 
 
Forårspakke 2.0 medfører mere begrænsede virkninger på indkomstfordelingen – sam-
menlignet med skattekommissionens forslag.  
 
Blandt de 10 pct. med de laveste indkomster er den økonomiske gevinst omtrent dobbelt 
så stor som i skattekommissionens forslag. Tilsvarende reduceres gevinsten med omkring 
25 pct. for de 10 pct. med de højeste indkomster.  
 

Forøgelse af rådighedsbeløb Forøgelse af rådighedsbeløb 
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Sammenlignet med Skattekommissionens forslag er gevinsten for førtidspensionister ved 
Forårspakke 2.0 øget. En uændret samlet virkning for folkepensionister dækker over en 
forøgelse af gevinsten for de økonomisk relativt svagt stillede folkepensionister samt redu-
ceret gevinst for de relativt bedre stillede folkepensionister.  
 



 
 
 
Betydning for forskellige familietyper 
 
Stort set alle får en gevinst ved skattereformen. Både overførselsmodtagere og 
lønmodtagere kan således se frem til en stigning i rådighedsbeløbet som følge af 
reformen, jf. figuren. 
 

Gevinsten ved reformen for forskellige familietyper i pct. af rådighedsbeløb. 2011-regler. 
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En enlig pensionist, der bor i lejebolig og ikke har supplerende indkomst, får en 
gevinst ved reformen, der øger rådighedsbeløbet med omtrent 1½ procent. Stigningen 
skyldes blandt andet den aftalte forhøjelse af pensionstillægget på 2000 kroner. 
 
Samtidig får en enlig forsørger, der bor i lejebolig, en fremgang i rådighedsbeløbet på 
omtrent 2½ procent. Det øgede tilskud til daginstitutionsbetaling for børn af enlige 
forsørgere bidrager til denne stigning. 



 
Ordliste 

Udtryk Forklaring 
Skattepligtig 
indkomst 

Skattepligtig indkomst er summen (nettobeløbet) af samtlige indkomster og fradrag: 
 Personlig indkomst 
+/÷ Kapitalindkomst 
  ÷ Ligningsmæssige fradrag 
  = Skattepligtig indkomst    

Personlig indkomst Løn, overskud af virksomhed, honorarer, værdi af personalegoder, sociale pensioner, dag-
penge, efterløn, SU, privat pension, underholdsbidrag m.v. 
Fradrag i personlig indkomst: Driftsudgifter for selvstændige, indbetalinger til pensionsop-

sparing, arbejdsmarkedsbidrag m.v. 
Nettokapitalindkomst Kapitalindkomsten opgøres som et samlet beløb (nettobeløb) af positive indkomstbeløb (ren-

teindtægter m.v.) og negative fradragsbeløb (renteudgifter m.v.).  
Er renteindtægterne m.v. større end renteudgifterne m.v., er kapitalindkomsten positiv, 
mens kapitalindkomsten er negativ, hvis renteudgifterne er større end renteindtægterne. 
Man taler i disse to situationer om, at en person har henholdsvis positiv nettokapitalind-
komst eller negativ nettokapitalindkomst. 

Aktieindkomst Aktieudbytte og realiserede kursgevinster – der beskattes separat. 
Ligningsmæssige  
fradrag 

Fradrag der kun kan foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst: Det drejer sig 
eksempelvis om beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag, kontingenter til fagforening, A-
kasse og efterløn, underholdsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle, gavefradrag m.v. 

Skatteværdi af fradrag Den værdi i kroner og ører som personen skal betale mindre i skat som følge af fradragsret - 
eksempelvis i form af ligningsmæssige fradrag på 33,5 pct. (nuværende regler). 

Statslige indkomst-
skatter 

Indkomstskat til staten består af fire skatter, som benævnes sundhedsbidrag, bundskat, 
mellemskat og topskat. 

Sundhedsbidrag Sundhedsbidrag til staten udgør 8 pct. og betales af alle, der har en indkomst, der er større 
end personfradraget. Sundhedsbidraget beregnes af den skattepligtige indkomst. 

Bundskat Bundskat beregnes i 2009 med 5,04 pct. og betales af alle, der har en indkomst, der er større 
end personfradraget. Beskatningsgrundlaget for bundskatten består af den personlige ind-
komst med tillæg af eventuel positiv nettokapitalindkomst. I 2010 er satsen 5,26 pct. 

Mellemskat Mellemskat beregnes med 6 pct. af den personlige indkomst, der overstiger 347.200 kr. 
(2009-niveau) med tillæg af eventuel positiv nettokapitalindkomst. Ved mellemskatten er 
der den særlige regel for ægtepar, at hvis den ene ægtefælles indkomst ligger under mellem-
skattegrænsen, kan den uudnyttede del af bundfradraget overføres til den anden ægtefælle 
og forhøje dennes bundfradrag.  

Topskat Topskatten udgør 15 pct., og beregnes af den personlige indkomst plus eventuel positiv net-
tokapitalindkomst, som overstiger 347.200 kr. (2009-niveau). Der gives ikke fradrag for ka-
pitalpensionsindskud i topskattegrundlaget. 

Aktieskat Skat af aktieindkomst beskattes separat efter en progressiv skala: 28 pct. op til 48.300 kr., 
herfra 43 pct. op til 106.100 kr., herfra 45 pct. (2009-niveauer) 

Skatteloftet Der er i skattelovgivningen et loft over, hvor høj en samlet skatteprocent, man kan komme 
til at betale af sin indkomst. Der kan maksimalt betales 59 pct. i skat, selvom de statslige 
skatter og kommuneskatter tilsammen overstiger 59 pct. Arbejdsmarkedsbidrag og kirke-
skat indgår ikke i skatteloftet. 

Beskæftigelsesfradrag For alle erhvervsaktive beregnes et beskæftigelsesfradrag. Beskæftigelsesfradraget gives 
som et ligningsmæssigt fradrag (33,5 pct. efter gældende regler) i den skattepligtige ind-
komst. For 2009 udgør beskæftigelsesfradraget 4,25 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 
13.600 kr.  

Grundlag for  
arbejdsmarkedsbidrag 

Lønindkomst, honorarer, overskud af virksomhed, der er personlig indkomst, indkomst som 
medarbejdende ægtefælle, værdi af personalegoder m.v. 




