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Virkningerne på de disponible indkomster af initiativerne i regeringsgrundlaget er 
vist i tabellen nedenfor for udvalgte familietyper. 

For de viste familietyper afhænger den samlede virkning af skatteinitiativerne af de 
forudsatte indkomster, og om familien omfatter en enlig forsørger eller en pensio-
nist. 

Indførelsen af en passagerafgift har betydning for familietypernes forbrugsmulig-
hederne via højere priser på flyrejser. Der foreligger ikke antagelser om rejseaktivi-
tet for familietyperne. Hvis en familie med to voksne og to børn foretager to fly-
rejser ud af landet om året, så vil indførelse af en passagerafgift på 100 kr. med-
føre en afgiftsbetaling på 800 kr. for familien. 

 

Tabel 1 
Direkte virkning på disponibel indkomst for udvalgte familietyper 

                                                                                                                

 
Beskæfti-

gelses-
fradrag 

Beskæfti-
gelses-
fradrag 

til enlige 

Top- 
skatte-

sats 

5 pct. 
skat 

Supple-
rende 

pensions-
ydelse 

Samlet 
virkning 

 
----------------------- Kroner (2023-niveau) --------------------- 

Pct. af  
disponibel 
indkomst 

Arbejderfamilie med 2 børn 4.500 0 0 0 0 4.500 0,8 
Funktionærfamilie med 2 børn 4.500 0 0 0 0 4.500 0,5 
Direktørfamilie med 2 børn 4.500 0 9.100 0 0 13.600 1,3 
Direktørfamilie (+) med 2 børn* 4.500 0 9.100 -22.900 0 -9.400 -0,5 
Enlig pensionist 0 0 0 0 2.900 2.900 1,6 
Enlig arbejder med 1 barn** 2.300 5.300 0 0 0 7.600 2,3 
Enlig funktionær med 1 barn** 2.300 5.300 0 0 0 7.600 1,7 
Enlig direktør med 1 barn** 2.300 5.300 9.100 0 0 16.700 2,3 

 

 
Anm: 2030-regler i 2023-niveau. Alle beløb er afrundet til nærmeste 100 kr., og virkningen er opgjort pr. familie. Familier forudsæt-

tes at bestå af to voksne af samme type, bortset fra direktørfamilien, hvor de voksne er henholdsvis direktør og funktionær. 
Børnene er i henholdsvis børnehave og SFO. Den enlige pensionist antages ikke at have supplerende indkomst. 

*) Regneeksempel, hvor arbejdsindkomsten før AM-bidrag for direktøren i direktørfamilien (+) er sat til 3 mio. kr. ekskl. fra-
dragsberettigede pensionsindbetalinger (2023-niveau). Øvrige beregningsforudsætninger for standardfamilietypen er fastholdt. 

**) Regneeksempler, hvor familien består af én voksen og ét barn i børnehave. Størrelsen på bolig er reduceret i forhold til stan-
dardfamilietyperne. Øvrige beregningsforudsætninger er fastholdt. 

Kilde: Egne beregninger på Finansministeriets Familietypemodel. 
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