
 

Notat 2. marts 2009 

Betydning af skatteaftale for forskellige familietyper, 2011-regler 

Skatteaftalen (2011-regler) er sammenlignet med regeringsudspillet (2011-regler) 
nedenfor, jf. tabel 1. 

Tabel 1 

Betydning af skatteaftale og regeringsudspil for forskellige familietyper, 2011-regler 

 

  Skatteaftale Regeringsudspil   

 A. Enlig med 1 barn i lejebolig. Lønindkomst: 250.000 kroner 5.190 4.550  

 B. Enlig med 1 barn i lejebolig. Lønindkomst: 350.000 kroner 6.410 5.240  

 C. Par med 2 børn i lejebolig. Lønindkomst: 500.000 kroner 4.640 3.230  

 D. Par med 2 børn i lejebolig. Lønindkomst: 600.000 kroner 5.900 3.900  

 E. Par med 2 børn i ejerbolig. Lønindkomst: 600.000 kroner 5.900 3.900  

 F. Par med 2 børn i ejerbolig (store renteudgifter/nye ejere). 

Lønindkomst: 624.890 kroner 5.920 3.880 

 

 G. Par med 2 børn i ejerbolig. Lønindkomst: 700.000 kroner 6.510 4.140  

 H. Par med 2 børn i ejerbolig. Lønindkomst 800.000 kroner 12.750 10.520  

 I. Par med 2 børn i ejerbolig. Lønindkomst: 1.100.000 kroner 38.880 38.280  

 J. Enlig pensionist uden supplerende indkomst, lejebolig 1.790 380  

 K. Pensionistpar med én ATP i ejerbolig 4.060 1.350  

 L. Pensionistpar med én ATP i lejebolig 3.030 1.220  

 M. Enlig dagpengemodtager, lejebolig 1.230 450  

   
Anm.: Ejerne har huse med en restgæld på knap 1,5 mio. kr. (E), 1,6 mio. kr. (F), 1,6 mio. kr. (G), 
omtrent 1,8 mio. kr. (H), godt 2,1 mio. kr. (I). De betaler omtrent 84.500 kr., 97.500 kr., 93.000 kr., 
102.000 kr. og godt 122.000 kr. i renter på deres gæld (i boligen). For pensionistparret med ejer-
bolig antages renteudgiften at svare til 33.400 kr. på årsbasis. Virkningen af afgifter er beregnet 
som den ækvivalente førsteårseffekt på rådighedsbeløbet, afgiftsændringerne har, givet uændret 
adfærd, og er inklusive moms, eksklusive nedvæltning. I parfamilierne B, D, E, F, G, H og I an-
tages at begge voksne har samme løn. Børn er i daginstitution. Virkningen er opgjort i 2009-
niveau. 
Kilde: Finansministeriets Familietypemodel samt egne beregninger. 
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Forudsætninger 
Følgende ændringer har betydning for nedenstående familietyper. 

Skatteaftale – 2011-regler 
• §20-regulering suspenderes i 2010. 
• Topskattegrænsen sættes op med 54.400 kr. i 2009-niveau frem mod 2011. 

Med suspensionen af §20 reguleringen i 2010 betyder det, at topskattegrænsen 
i 2011 er på 391.400 kr. (i 2009-niveau) 

• Mellemskatten afskaffes. 
• Bundskattesatsen nedsættes 1,5 pct.-enheder til 3,76 pct. 
• Skatteloftet sænkes til 51,5 pct. 
• Der indføres en ”grøn check” på et fast nominelt beløb på 1.300 kroner for 

personer fyldt 18 år og 300 kroner for personer under 18 år. Checken aftrap-
pes med 7,5 pct. af indkomst over 360.000 kroner. 

• Grænserne for fuld og delvis økonomisk friplads til børn af enlige forsørgere 
øges med 50.000 kroner. 

• Pensionstillægget til folke- og førtidspensionister forhøjes med 2.000 kr. og 
aftrapningsprocenten øges til 31 pct. for enlige – 15,5 pct. for gifte og sam-
levende.   

 
 
Regeringens udspil – 2011-regler 
• Top- og mellemskattegrænsen øges med 36.000 kroner fra 352.000 til 388.000 

kroner. 
• Mellemskatten afskaffes 
• Topskattesatsen reduceres med 1½ pct-enhed fra 15 til 13½ pct. 
• Personfradraget forhøjes med 1.000 kroner for personer fyldt 18 år. 
• Bundskattesatsen er nedsat 0,5 pct.-enheder til 4,76 pct. 
• Skatteloftet sænkes til 51,0 pct. 
• Beskæftigelsesfradraget øges til 5,25 pct, dog max. 16.800 kroner. 
• Der bibeholdes ret til at fradrage negativ nettokapitalindkomst i grundlaget for 

sundhedsbidraget. 
• Der indføres en ”grøn check” på 675 kroner for personer fyldt 18 år. 
• Grænserne for fuld og delvis økonomisk friplads til børn af enlige forsørgere 

øges med 50.000 kroner. 
 
Afgifter 
Der er medtaget følgende afgifter i beregningen af belastningen som følge af æn-
dringen af grønne/sunde afgifter: 
• Energiafgifter 
• Cigaretter 
• Røgtobak 
• Chokolade, sukker, is 
• Mættet fedt 
• Spildevand 
• Central/decentral kraftvarme 
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Det er forudsat, at familietyperne i eksemplerne ikke har aktieindkomst eller om-
fattes af loftet over indbetalinger til ratepensioner. Det er endvidere forudsat, at 
familietyperne ikke har medarbejderobligationer og lign., medarbejderbetalte mul-
timedier, fri telefon eller fri bil. Det antages, at famlietyperne bor under 10 km fra 
deres arbejdsplads. Det antages, at familietyperne ikke ejer varebiler, lastbiler eller 
taxier. Det antages endvidere, at familietyperne ikke berøres af ændringer vedrø-
rende loft over fradrag i hht. rejseregler, afgift på køling, vejbelysning og smøreo-
lie. Endelig berøres familietyperne ikke af ændringerne vedrørende energiafgifter 
på erhverv, øget grøn afgift på dieselbiler uden partikelfilter, reduktion af bund-
fradrag i CO2-afgiften, afgift på CFC-gasser, afgift på andre klimagasser, om-
lægning af emballageafgiften mv. eller ændring af mix mellem værdiafgift og styk-
afgift for cigaretter. 
 


