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Spørgsmål: 

Vil ministeren med udgangspunkt i samme opgørelsesmetode som i ministerensbesvarelse 
af 22. februar 2011 af alm. del - spørgsmål 227 (2010-11, 1.samling) fremsende en opgø-
relse, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigningeri perioden 5. april 2009 til 15. 
september 2011 under VK-regeringen,herunder oplyse antallet fordelt på henholdsvis er-
hvervsliv og personer,samt oplyse hvor mange skatte- og afgiftsstigninger i gennemsnit 
detsvarer til pr. år og pr. uge i den pågældende periode? Desuden ønskes enkomplet opgø-
relse, der i kronologisk rækkefølge viser de enkelte konkreteskatte- og afgiftsstigninger, 
herunder med angivelse af navn og hvilket varigtprovenu i antal mia. kr. til statskassen den 
pågældende skat og afgift giversamt angivelse af, hvad det samlede akkumulerede varige 
provenu i antalmia. kr. er som følge af de samlede skatte- og afgiftsstigninger. Endelig 
ønskesoplyst den isolerede varige effekt af de samlede skatte- og afgiftsstigningerpå be-
skæftigelsen.

Svar: 

Med udgangspunkt i samme opgørelsesmetode, som i de tidligere besvarelser fremsendes 
hermed en opgørelse, der viser de enkelte konkrete skatte- og afgiftsforhøjelser i perioden 
5. april 2009 til 15. september 2011.

Det kan med betydelig usikkerhed skønnes, at det samlede antal skatte- og afgiftsforhøjel-
ser, der blev besluttet i perioden, er 131, når der tages hensyn til indfasning af Forårspakke 
2.0. mv. i perioden frem til og med 2019. Det skønnes, at 30 af forhøjelserne vedrører per-
soner og 101 af forhøjelserne vedrører erhverv.

De 131 skatte- og afgiftsforhøjelser svarer til, at der i perioden fra 5. april 2009 til 15. sep-
tember 2011 blev vedtaget eller besluttet ca. 54 skatte- og afgiftsforhøjelser om året for pe-
rioden frem til 2019. Dette svarer til ca. 1 forhøjelse om ugen i de godt to år.

Der henvises til de følgende tabeller for en kronologisk opgørelse af skatte- og afgiftsforhø-
jelserne samt provenuvirkningerne heraf.

Det skønnes, at det samlede umiddelbare varige merprovenu af disse skatte- og afgiftsfor-
højelser isoleret set udgør i størrelsesordenen 50 mia. kr. Der foreligger ikke estimater af de 
enkelte skatte- og afgiftsforhøjelsers isolerede betydning for arbejdsudbuddet. Det kan dog 
med betydelig usikkerhed skønnes, at den isolerede negative effekt på arbejdsudbuddet på 
længere sigt vil udgøre i størrelsesordenen 25.000 personer.
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Tabel 1. Provenuoversigt m.v. over skatte- og afgiftsforhøjelser i Forårspakke 2.0

Lovforslag

Elementer 
med skatte-
og afgifts-
stramninger

Mer-
prove-
nu (va-

rigt)

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2010

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2011

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2012

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2013

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2014

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2015

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2016

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2017

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2018

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2019

mio.
kr.1) mio. kr., 2009-niveau

L 
195 
22.0
4.09

Forslag til lov om 
ændring af person-
skatteloven og for-
skellige andre love. 
(Forårspakke 2.0 –
Vækst, klima, lave-
re skat)

a.  Højere 
bundskattesats 
/ Gradvis re-
duktion af 
værdien af 
fradrag med 1 
pct.enhed år-
ligt i 2012 til 
2019.

9.216 - - 738 1.477 2.215 2.954 3.692 4.430 5.169 5.907

b.  Nominel 
fastholdelse af 
beløbsgrænser 
i 2010

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

L 
196 
22.0
4.09

Forslag til lov om 
arbejdsmarkedsbi-
drag. (Arbejdsmar-
kedsbidragsloven)

Udvidelse af 
beskatnings-
grundlag (Fra 
2010)

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

L 
197 
22.0
4.09

Forslag til Lov om 
ændring af kilde-
skatteloven og an-
dre forskellige love. 
(Forenkling af reg-
lerne om opkræv-
ning af arbejdsmar-
kedsbidrag og kon-
sekvensændringer 
som følge af For-
årspakke 2.0 m.v.) 

Udvidelse af 
beskatnings-
grundlag vedr. 
godtgørel-
se/restskatte-
tillæg m.v. 
(Fra 2010)

45 0 0 85 85 85 85 85 85 85 85

L 
199 
22.0

Forslag til lov om 
ændring af lignings-
loven og forskellige 

a. Afskaffe 
skattefordel 
ved medarbej-

265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
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4.09 andre love. (Be-
skatning af persona-
legoder, befor-
dringsfradrag, gave-
fradrag, dagpleje-
fradrag og rejsefra-
drag m.v.)

derobligatio-
ner (Fra 2010)

b. Afskaffe 
skattebegun-
stigelse vedr. 
ordningen for 
visse indivi-
duelle medar-
bejderaktier 
(Fra 2010)
c. Fradrag for 
rejseudgifter 
begrænses 
med loft på 
50.000 kr. 
(Fra 2010)

230 270 270 260 250 240 230 220 210 200 200

d.Ny multi-
mediebeskat-
ning (Fra 
2010)

525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

e.Nyt grønt 
miljøtillæg for 
firmabiler (Fra 
2010)

100 120 115 115 110 110 105 105 100 100 100

L 
200 
22.0
4.09

Forslag til Lov om 
ændring af pensi-
onsbeskatningslo-
ven og lov om æn-
dring af forskellige 
skattelove. (Loft for 
indbetalinger til ra-
teordninger og op-
hørende livrenter, 
ophævelse af al-
dersgrænsen for op-
rettelse af rate- og 
kapitalpensionsord-
ninger samt forhø-
jelse af aldersgræn-

Der indføres 
et loft over 
indbetalinger 
til ratepensio-
ner på 
100.000 kr. 
årligt (Fra 
2010, for selv-
stændige dog 
først fra 2015)

900 50 100 150 250 300 350 450 500 550 650
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sen for udbetaling 
af kapitalpensions-
ordninger m.v.)

L 
201 
22.0
4.09

Forslag til lov om 
ændring af aktie-
avancebeskatnings-
loven, skattekon-
trolloven, kildeskat-
teloven, ligningslo-
ven og forskellige 
andre love. (Enkel 
og effektiv kontrol 
samt mindre skatte-
planlægning)

Omlægning af 
rentetillæg på 
restskatter

285 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

L 
202 
22.0
4.09

Forslag til lov om 
ændring af aktie-
avancebeskatnings-
loven og forskellige 
andre love. (Har-
monisering af sel-
skabers aktie- og 
udbyttebeskatning 
m.v.)

a.   Alle udbyt-
ter og avancer 
til selskaber 
og fonde af 
andre aktiebe-
siddelser (por-
teføljeaktier) 
beskattes fuldt 
ud uanset ejer-
tid (Fra 2010)

1.715 1.970 2.010 2.050 2.085 2.125 2.175 2.220 2.270 2.320 2.365

d. Afskaffelse 
af fradrag for 
advokat- og 
revisorom-
kostninger i 
forbindelse 

120 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
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med etable-
ring af virk-
somhed (Fra 
2010)
e.Ophævelse 
af fradragsret 
for renter ved 
køb af uden-
landske aktier 
(Fra 2010. 
Indfaset 2017)

300 50 100 150 200 250 300 350 400 400 400

f.Ophæve 
nedslag vedr. 
genvundne 
afskrivninger 
(Fra 2010)

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

g.Stramning af 
genanbringel-
sesregler for 
fast ejendom 
(Initiativet 
træder i kraft 
hurtigst mu-
ligt)

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

h.Engangsforh
øjelse af ton-
nageskatten 
(Fra 2010)

5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5

i.Afskaffelse 
af omkost-
ningsgodtgø-
relse for sel-
skabers om-
kostninger ved 
skattesager 
(Fra 2010)

40 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

j.Afskaffe mu-
ligheden for, 
at afdrag på 

160 100 125 150 175 200 200 200 200 200 200
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fordringer an-
ses for udbytte 
(Fra 2010)

L 
203 
22.0
4.09

Forslag til lov om 
ændring af lov om 
merværdiafgift og 
lov om afgift af 
lønsum m.v. (Op-
hævelse af visse 
momsfritagelser og 
øget lønsumsafgift 
for den finansielle 
sektor m.v.)

a.Ophævelse 
af momsfrita-
gelsen for le-
vering af fast 
ejendom (Fra 
2011)

885 900 900 900 900 900 900 900 900 900

b.Ophævelse 
af momsfrita-
gelsen for rej-
sebureauer 
m.v. (Fra 
2011)

155 190 190 190 190 190 190 190 190 190

c.Ophævelse 
af momsfrita-
gelsen for 
ejendomsad-
ministration 
(Fra 2011)

175 240 240 240 240 240 240 240 240 240

d. Forhøjelse 
af lønsumsaf-
giften for sel-
skaber i den 
finansielle 
sektor (Fra 
2013)

380 500 500 500 500 500 500 500

L 
204 
22.0
4.09

Forslag til Lov om 
ændring af lov om 
afgift af spildevand 
og forskellige andre 
love. (Forhøjelse af 
spildevandsafgiften 
og afgiften af HFC-
gasser m.fl., ned-
sættelse af afgiften 
af emballage til vin 
og spiritus m.v.)

a. Spildevands
afgiften forhø-
jes (Fra 2011)

80 0 100 100 95 90 90 90 90 90 90

b. Afgiften af 
CFC og visse 
industrielle 
drivhusgasser 
forhøjes (Fra 
2011)

25 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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L 
205 
22.0
4.09

Forslag til lov om 
ændring af lov om 
afgift efter brænd-
stofforbrug for vis-
se personbiler, regi-
streringsafgiftslo-
ven og forskellige 
andre love. (Grøn 
omlægning af bil-
beskatningen) 

a. Indførelse af 
afgift for die-
selbiler uden 
partikelfilter 
(Fra 2010)

36 350 292 241 209 181 157 136 118 102 84

b.Omlægning 
af afgiften af 
varebiler fra 
vægtafgift til 
brændstoffor-
brugsafgift 
(Fra 2010)

926 127 221 309 391 466 536 601 661 715 766

c.Omlægning 
af registre-
ringsafgiften 
af taxier (Fra 
2010)

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

L 
206 
22.0
4.09

Lov om ændring af 
lov om afgift af 
chokolade- og suk-
kervarer m.m., lov 
om afgift af kon-
sum-is, lov om af-
gift af mineralvand 
m.v., lov om to-
baksafgifter og lov 
om afgift af øl, vin 
og frugtvin m.m. 
(Afgiftsforhøjelser 
på chokolade, is, 
sukkerholdig soda-
vand og tobak samt 
afgiftsnedsættelse 
på sukkerfri soda-
vand)

a. Cigaretafgif
ten forhøjes 
(Fra 2010 og 
2014)

660 1.210 1.170 1.135 1.100 1.180 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140
b. Afgiften på 
røgtobak for-
højes (Fra 
2010 og 2014)
c.Afgiften på 
chokolade og 
sukkervarer 
forhøjes (fra 
2010) 380 400 400 400 375 375 375 375 375 375 375

d. Afgiften på 
konsum-is 
forhøjes (Fra 
2010)
e. Afgiften på 
sodavand om-
lægges. Suk-
kerholdige so-
davand får en 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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afgiftsstigning 
(Fra 2010)

L 
207 
22.0
4.09

Forslag til lov om 
ændring af lov om 
afgift af elektricitet 
og forskellige andre 
love. (Forhøjelse af 
energiafgifterne, 
afgift på erhverve-
nes energiforbrug, 
afgiftsmæssig lige-
stilling af central og 
decentral kraftvar-
me, afgift på smø-
reolie m.v. og for-
højelse af affaldsaf-
giften)

a.Energiafgift
er forhøjes 
(Fra 2010)

                                                                                                                     
3.128 

                                    
2.164 

                             
2.852 

                               
2.672 

                               
3.280 

                               
2.409 

                               
3.136 

                               
3.052 

                               
2.988 

                               
2.928 

                            
2.868 

b. Videreførels
e af indekse-
ring af energi-
afgifter m.v.2)

(Fra 2016)

                                                                                                                   
11.560 - - - - - -

                                  
556 

                               
1.076 

                               
1.564 

                               
2.024 

c. Forhøjelse 
af afgift på 
deponering af 
affald (Fra 
2010) 134 95 100 115 205 215 225 240 250 260 270

d. Reduktion 
af godtgørelse 
vedr. energi-
afgift på 
brændsel til 
erhverv (2010 
og 2013)

                                                                                                                        
464 

                                       
280 

                                
248 

                                  
220 

                                  
800 

                                  
780 

                                  
760 

                                  
744 

                                  
724 

                      
708 

                                  
688 

e. Indeksering 
af ovenståen-
de (2011-
2015)
f.Udvidelse af 
afgiftsgrund-
lag mht. smø-
reolie (Fra 
2010) 75 135 130 130 125 125 120 120 115 115 110

g. Udvidelse 
af afgifts-
grundlag til 
energi til air-
condition (Fra 
2010) 125 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
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An-
det

Kørselsafgifter på 
lastbiler (ej lovfors-
lag, men del af afta-
le om Forårspakke 
2.0)

Indførelse af 
grønne kør-
selsafgifter på 
lastbiler (Fra 
2011) 500 630 630 630 630 630 630 630 630 630

An-
det

Reduktion af bund-
fradrag i CO2-
afgiften (ej lovfors-
lag, men del af afta-
le om Forårspakke 
2.0)

Reduktion af 
bundfradrag i 
CO2-afgiften 
(Fra 2013)

50 0 0 0 30 40 45 50 55 60 65

1) For lovforslag med såvel lettelser som stramninger, er provenuet søgt delt ud på de enkelte elementer. Den samlede provenuvirkning kan ikke direkte sammenholdes med finan-
sieringsdelen i Forårspakke 2.0. 2) Finansieringsbidrag fra indeksering af energiafgifter efter 2015 er forudsat i 2015-plan og medfører ikke et merprovenu.
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Tabel 2. Provenuoversigt m.v. over skatte- og afgiftsforhøjelser i Forårspakke 2.0 (udover de i foråret 2009 vedtagne) inkl. Serviceeftersynet, Grøn 
Vækst og Genopretningsaftalen

Lovforslag

Elementer 
med skatte-
og afgifts-
stramninger

Mer-
prove-
nu (va-

rigt)

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2010

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2011

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2012

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2013

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2014

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2015

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2016

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2017

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2018

Umiddel-
bar pro-
venu-
virkning 
2019

mio. 
kr.1) mio. kr., 2009-niveau

L 
162 
04.0
6.10

Forslag til lov om 
ændring af lov om 
afgift af elektricitet, 
lov om kuldioxid-
afgift af visse ener-
giprodukter og for-
skellige andre love. 
(Ændringer i el-
patronordningen, 
udvidelse af solcel-
leordningen i elaf-
giftsloven og afgift 
på andre klimagas-
ser end CO2 m.v.).

Afgift på an-
dre klimagas-
ser ved ener-
gianvendelse 
(Fra 2010).

20 0 50 50 50 50 40 40 40 40 40

L 
213 
04.0
6.10

Forslag til lov om 
ændring af person-
skatteloven, lig-
ningsloven og for-
skellige andre love. 
(Midlertidig udlig-
ningsskat på store 
pensionsudbetalin-
ger, afskaffelse af 
særligt ægtefælle-
fradrag m.v.).

a. Midlertidig 
udligningsskat 
på store pen-
sionsudbeta-
linger (fra 
2011).

35 0 260 270 290 300 270 230 180 130 70

b.Afskaffelse 
af ægtefælle-
fradraget til 
visse begræn-
set skatteplig-
tige (fra 
2011).

40 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40

L 
216 

Forslag til lov om 
ændring af øl- og 

a. Forhøjelse 
af tobaksafgif-

200 420 840 840 840 840 840 840 840 840 840
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04.0
6.10

vinafgiftsloven, spi-
ritusafgiftsloven, 
tobaksafgiftsloven 
og lov nr. 524 af 12. 
juni 2009 om æn-
dring af lov om af-
gift af chokolade-
og sukkervarer 
m.m., lov om afgift 
af konsumis, lov 
om tobaksafgifter 
og lov om afgift af 
øl, vin og frugtvin 
m.m. (Forhøjelse af 
tillægsafgiften for 
alkoholsodavand, 
indførelse af til-
lægsafgift for cider-
og frugtvinsbasere-
de alkoholsodavand 
og forhøjelse af to-
baksafgiften).

terne (fra me-
dio 2010).

b.Ændringer 
og forhøjelser 
af tillægsafgif-
ten på alko-
holsodavand 
(fra medio 
2010).

100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100

L 
221 
16.0
6.10

Forslag til lov om 
ændring af person-
skatteloven, lig-
ningsloven, børne-
familieydelsesloven 
og ejendomsavan-
cebeskatningsloven 
(Ingen regulering af 
beløbsgrænser i 
2011-2013, be-
grænsning af fra-
draget for faglige 
kontingenter og loft 
over børnefamilie-

a. Nulreguleri
ng af beløbs-
grænser (fra 
2011).

6.400 0 2.100 4.200 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600

b. Udskydelse 
af forhøjelsen 
af topskat-
tegrænsen (fra 
2011).

100 0 1.800 1.900 2.000 0 0 0 0 0 0

c.Begrænsnin
g af fradraget 
for faglige 
kontingenter 
(fra 2011).

1.500 0 850 850 850 850 850 850 850 850 850
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ydelsen). d.Loft over 
børnefamilie-
ydelse (fra 
2011).

975 0 350 650 1.050 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

L 23 Forslag til lov om 
ændring af løn-
sumsafgiftsloven, 
momsloven, regi-
streringsafgiftslo-
ven, og forskellige 
andre love (Frem-
rykning af forhøjel-
se af lønsumsafgift 
for finansielle virk-
somheder, løn-
sumsafgiftsfritagel-
se for undervisning 
på professionshøj-
skoler, ændring af 
reglerne om renten 
af registreringsaf-
gift ved bl.a. for-
holdsmæssig beta-
ling i forbindelse 
med leasing).

Fremrykning 
af forhøjelse 
af lønsumsaf-
gift for finan-
sielle virk-
somheder (fra 
2011).

15 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500

(Nov 
II) L 
111

Lov om afgift af 
mættet fedt i visse 
fødevarer (Fedtaf-
giftsloven samt æn-
dring af øl- og vin-
afgiftsloven)

a. Indførelse af 
en afgift på 
mættet fedt 
(fra medio 
2011).

1.350 650 1.300 1.250 1.200 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.500

b.Forhøjelse 
af vinafgift 
(fra medio 
2011).

75 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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(Dec 
I) L 
171

Ændring af lov om 
afgift af bekæmpel-
sesmidler (Omlæg-
ning af afgiften på 
plantebeskyttelses-
midler til mængde-
afgift differentieret 
efter sundheds- og 
miljøkriterier og 
forenkling af afgif-
ten på biocider) 

Omlægning af 
afgiften på 
plantebeskyt-
telsesmidler 
(fra medio 
2011). 80 300 580 560 540

An-
det

Kørselsafgifter på 
lastbiler (ej lovfors-
lag, men del af afta-
le om Serviceefter-
syn af Forårspakke 
2.0)

Indførelse af 
grønne kør-
selsafgifter på 
lastbiler (Fra 
medio 2012).

500

An-
det

Reduktion af bund-
fradrag i CO2-
afgiften (ej lovfors-
lag, men del af afta-
le om Forårspakke 
2.0)

Reduktion af 
bundfradrag i 
CO2-afgiften 
(Fra 2013).

50
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Tabel 3. Folketingsåret 2009/2010, mio. kr., 2010-niveau.
Lovforslag Elementer 

med skatte-
og afgiftsfor-
højelser

Varigt 
merprove-
nu, mio. kr.

Umiddelbar 
provenu-
virkning 
2010

Umiddelbar 
provenuvirk-
ning 2011

Umiddelbar 
provenuvirk-
ning 2012

Umiddelbar 
provenu-
virkning 
2013

Umiddelbar 
provenuvirk-
ning 2014

L 22 Forslag til lov 
om ændring af 
pensionsaf-
kastbeskat-
ningsloven, 
pensionsbe-
skatningslo-
ven og for-
skellige andre 
love. (Juste-
ringer af pen-
sionsafkast-
beskatnings-
loven og pen-
sionsbeskat-
ningsloven, 
udbytteskat i 
skattefritagne 
dødsboer og 
tekniske juste-
ringer af For-
årspakke 2.0).

Retablering af 
reglerne ved-
rørende udbyt-
tebeskatning 
for skattefri-
tagne dødsbo-
er.  Staten 
undgår her-
med et utilsig-
tet provenutab 
fra dødsboer.

10 10 10 10 10 10

Lov 
nr.1278 af 
16. de-
cember 
2009.

L 112 Forslag til lov 
om ændring af 
kursgevinstlo-
ven og for-
skellige andre 
love. (Harmo-
nisering af be-
skatningen af 
fordringer i 
danske kroner 
og fremmed 
valuta og ned-

Ophævelsen 
af skattefrita-
gelsen for ge-
vinster og tab 
på fordringer 
omfattet af 
mindsterente-
reglen

530 mio. kr. 20 80 160 200 250

Lov 
nr.724 af 
25. juni 
2010.
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sættelse af be-
skatningen af 
kapitalind-
komst m.v.).

L 201 Forslag til lov 
om ændring af 
børnefamilie-
ydelsesloven 
og forskellige 
andre love. 
(Ungeydelse 
for 15-17 åri-
ge, mulighed 
for at standse 
ungeydelsen 
m.v.).

Med omlæg-
ningen fra 
børneydelse til 
ungeydelse 
sker udbeta-
lingen må-
nedsvis frem 
for kvartals-
vis, hvilket 
giver staten en 
likviditetsge-
vinst.

10
0 10 10 10 10

Lov nr. 
624 af 11. 
juni 2010.

L 203 Forslag til lov 
om afgifter af 
spil.

a. Delvis libe-
ralisering.

a. 195Lov nr. 
698 af 25. 
juni 2010.

b.   Forøget 
kasinoafgift.

b. 20



Side 17

Tabel 4. Provenuoversigt m.v. over skatte- og afgiftsforhøjelser i Finanslov 2011, mio. kr., 2011-niveau.

Lovforslag

Elementer 
med skatte-
og afgifts-
stramninger

Merprove-
nu (varigt)

Umiddelbar 
provenu-
virkning 

2011

Umiddelbar 
provenuvirk-

ning 2012

Umiddelbar 
provenuvirk-

ning 2013

Umiddelbar 
provenu-
virkning 

2014

Umiddelbar 
provenuvirk-

ning 2015

mio. kr.
L 
79 
17.
12.
10

Forslag til lov om 
ændring af lov om 
en børnefamilie-
ydelse, lov om bør-
netilskud og for-
skudsvis udbetaling 
af børnebidrag og 
lov om indkomst-
register.

a. Optjeningsp
rincip for bør-
nefamilieydel-
se og børnetil-
skud (fra 
2012)

20-25 0 15 20 20-25 20-25
(Optjeningsprincip 
for børnefamilie-
ydelse og børnetil-
skud, forbedret 
kontrol og udvidet 
modregningsad-
gang ved udbeta-
ling af børnefami-
lieydelse).

b.   Forbedret 
kontrol mv. 
ved udbetaling 
af børnefami-
lieydelse (fra 
medio 2011)

L 
80 
17.
12.
10

Forslag til lov om 
ændring af lov om 
afgift af elektricitet, 
lov om kuldioxid-
afgift af visse ener-
giproduk-
ter,registreringsafgi
ftsloven, momslo-
ven og forskellige 
andre love

a.  Øget afgift 
af varmepro-
duktion fra 
kraftvarme 
(fra medio 
2011).

55 100 195 185 175 165
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(Ændrede forde-
lingsregler på 
kraftvarmeområdet, 
forøgelse af fradrag 
for moms på hotel-
ydelser og færd-
selsskadede køretø-
jer)

b.Registrering
safgift på 
færdselsska-
dede biler (fra 
2011).

130 125 235 300 280 235
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Tabel 5.  Folketingsåret 2010/2011, mio. kr. 2011-niveau.

Lovforslag Elementer 
med skatte-
og afgiftsfor-
højelser

Merprove-
nu (varigt) 
mio. kr.

Umiddelbar 
provenu-
virkning 
2011 

Umiddelbar 
provenuvirk-
ning 2012

Umiddelbar 
provenuvirk-
ning 2013

Umiddelbar 
provenu-
virkning 
2014

Umiddelbar 
provenuvirk-
ning2015

Umiddelbar 
provenuvirk-
ning 2016

L 
195
A

Forslag til lov om 
ændring af lignings-
loven, personskatte-
loven og lov om 
skattefri kompensa-
tion for forhøjede 
energi- og miljøaf-
gifter.

Stigningen i 
energiafgiften 
på erhverv i 
2013 nedsæt-
tes proportio-
nalt, mens den 
reducerede 
stigning ind-
føres et år tid-
ligere i 2012

-475 360 -710 -695 -675 -655
Lov 
nr.62
5 af 
14. 
juni 
2011
.
L 
195B

Forslag til lov om 
ændring af lov om 
tobaksafgifter og 
lov om afgift af øl, 
vin og frugtvin 
m.m.

Forkortelse af 
kredittiderne 
ved køb af 
stempelmær-
ker til cigaret-
ter og røgto-
bak

25

Engangsind-
tægt på ca. 

450 mio. kr. 
samt en årlig 
renteindtægt 

på ca. 15 mio. 
kr.

15 15 15 15 15Lov 
nr.62
6 af 
14. 
juni 
2011
.


