
 
 

Faktaark  30. januar 2023 
   

  

Ramme for ny inflationshjælp 

Regeringen foreslår at afsætte en ramme på 2,3 mia. kr. i 2023 til ny inflations-
hjælp, som finansieres af en række konkrete tiltag, jf. tabel 1.   

Gennemførelse af EU-forordningens indtægtsloft 
På et ekstraordinært energirådsmøde den 30. september 2022 vedtog EU-landene 
en rådsforordning om et nødindgreb i elmarkedet for at imødegå høje energipri-
ser. Forordningen indfører blandt andet et obligatorisk indtægtsloft for visse el-
producenter på 180 euro pr. MWh (svarende til ca. 1,34 kr. pr. kWh) for de reali-
serede markedsindtægter ved salg af elektricitet produceret i perioden 1. december 
2022 til 30. juni 2023. Indtægtsloftet skønnes med betydelig usikkerhed at give an-
ledning til et merprovenu på 0,4 mia. kr. i 2023. 

Gennemførelse af EU-forordningens solidaritetsbidrag  
Rådsforordningen indfører desuden et midlertidigt solidaritetsbidrag, som er en 
ekstra skat for selskaber med aktiviteter i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisek-
torerne. Solidaritetsbidraget udgør 33 pct. og pålægges det selskabsskattepligtige 
overskud i 2023, som overstiger 20 pct. af det gennemsnitlige overskud, som sel-
skaberne har opnået i perioden 2018-2021. I Danmark omfatter solidaritetsbidra-
get primært selskaberne i den danske del af Nordsøen og to olieraffinaderier. Gen-
nemførelse af solidaritetsbidraget skønnes med betydelig usikkerhed at give anled-
ning til et merprovenu på 0,8 mia. kr. i 2023. 
 
Omprioriteringer og udskydelser 
Regeringen foreslår, at omprioritere de ca. 0,3 mia. kr., der er afsat til forlængelse 
af det midlertidige børnetilskud i 2023 i Aftale om et nyt kontanthjælpssystem med plads 
til børnene. Regeringen foreslår endvidere at udskyde ikke udmøntede reserver afsat 
til ældreområdet i 2023 som led i aftaler om finansloven for hhv. 2020 og 2022 for 
i alt ca. 0,3 mia. kr. 

Generelle reserver på det tidligere fremsatte finanslovforslag fra august 2022 
Regeringen foreslår at udmønte ca. 0,5 mia. kr. fra de generelle reserver afsat på 
det tidligere fremsatte finanslovforslag fra august 2022. 

Tabel 1 
Finanseringsforslag  

Mia. kr.  2023 

Gennemførelse af EU-forordningens indtægtsloft 0,4 

Gennemførelse af EU-forordningens solidaritetsbidrag 0,8 

Omprioriteringer og udskydelser 0,6 

Generelle reserver fra det tidligere fremsatte finanslovsforslag fra august 2023 0,5 

I alt 2,3 

 

 
Anm.: Lovforslag om et loft over indtægter fra elproduktion og lovforslag om midlertidigt solidaritetsbidrag er sendt 

i ekstern høring den 27. januar 2023 og forventes fremsat i marts 2023. 
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