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Folketingets Finansudvalg 
Christiansborg 

Den 25. april 2019 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 562 af 12. april 2019  

Spørgsmål 

Vil ministeren med udgangspunkt i svaret på spørgsmål 516 (2017-18) oplyse, 
hvor mange af regeringens skattelettelser siden valget i 2015 Socialdemokratiet har 
stemt imod (opgjort som provenuet i umiddelbar varig virkning)? 
 

Svar 

Den førte skattepolitik siden regeringsskiftet i juni 2015 indebærer, at skatter og 
afgifter skønnes lempet (netto) for ca. 21,7 mia. kr. i umiddelbar varig virkning 
(2019-niveau), svarende til ca. 14,4 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd1. Den førte 
skattepolitik omfatter både vedtagne lovforslag og indgåede politiske aftaler, der 
endnu ikke er vedtaget. 
 
De på nuværende tidspunkt vedtagne lovforslag skønnes at medføre skatte- og af-
giftslempelser, der har en (netto) umiddelbar varig virkning på knap 21,2 mia. kr. 
Opgørelsen er opdateret ift. besvarelsen af FIU 516. 
 
Der er siden regeringsskiftet i 2015 vedtaget 46 lovforslag på skatte- og afgiftsom-
rådet, der samlet indeholder 93 initiativer, der kan karakteriseres som skatte- og 
afgiftslempelser. Heri indgår alene nettolempelser, hvor der er en direkte kobling 
mellem lempelser og stramninger i samme lovforslag. Er finansiering og lempelser 
ikke direkte koblet sammen indgår kun lempelsen. Dernæst indgår alene lovforslag 
som S har stemt imod. Lovforslag, der ikke har provenumæssige konsekvenser, 
indgår ikke i opgørelsen.  
 
Socialdemokratiet har siden juni 2015 stemt imod 13 lovforslag på skatte- og af-
giftsområdet, der indeholder 23 initiativer, der kan karakteriseres som skatte- og 
afgiftslempelser, og som har provenumæssige konsekvenser. Socialdemokratiet 
har således stemt imod lovforslag, der skønnes at indebære, at skatter og afgifter 
er lempet svarende til en umiddelbar varig virkning på ca. 13,0 mia. kr., jf. tabel 1.  
 
 
 
 

 

1 Virkningen er opgjort eksklusiv vedtaget lovforslag om videreførelse af ejendomsvurderingerne med 2 år.  
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I bilag 1-4 nedenfor er der for hhv. folketingsårene 2015/16, 2016/17, 2017/18 
og 2018/19 udspecificeret de enkelte initiativer, samt virkningen af disse.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kristian Jensen 
Finansminister 
 
  

Tabel 1 

Skatte- og afgitslempelser af lovforslag vedtaget på skatte- og afgiftsområdet fra 2015                                      

– som Socialdemokratiet har stemt imod 

Mio. kr. (2019-niveau), umiddelbar virkning 2016 2017 2020 2023 2025 
Varig 

virkning  

Folketingsår 2015/16, jf. tabel A 2.925 2.530 1.620 1.610 1.610 1.660 

Folketingsår 2016/17, jf. tabel B 405 1.070 2.240 2.240 2.240 2.195 

Folketingsår 2017/18, jf. tabel C   - - 8.400 8.205 8.305 8.260 

Folketingsår 2018/19, jf. tabel D   - - 520 990 885 845 

I alt A+B+C+D 3.325 3.595 12.780 13.045 13.040 12.965 
 

 
 
Anm.:  Der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr., hvilket kan betyde, at summen ikke stemmer. Provenuvirkningerne 

er opregnet fra hhv. 2015-niveau, 2016-niveau, 2017-niveau og 2018-niveau til 2019-niveau med afsæt i 
nominel BNP, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2018. Det bemærkes, at rammeløft og merbevillinger til § 9 i 
forbindelse med fx et 'Nyt skattevæsen' ikke er indregnet i opgørelsen. Tilsvarende indgår lovinitiativer, der 
indebærer et merprovenu som følge af administrative ændringer, ikke i opgørelsen. 

Kilde: Skatteministeriet og Finansministeriet. 
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Bilag 1: Skatte- og afgiftslempelser vedtaget i folketingsåret 2015/16  
– som Socialdemokratiet har stemt imod 
Socialdemokratiet stemte i 2015/16 imod lovforslag, der indeholder 4 skatte- og 
afgiftslempelser, som samlet set skønnes at medføre et umiddelbart mindrepro-
venu på ca. 2,9 mia. kr. i 2016 faldende til knap 1,6 mia. kr. i 2025. Den varige 
virkning er knap 1,7 mia. kr., jf. tabel A. 
 

 

Tabel A 

Skatte- og afgitslempelser af lovforslag vedtaget på skatte- og afgiftsområdet i folketingsåret 2015/16                                    

– som Socialdemokratiet har stemt imod 

 

Mio. kr. (2019-niveau), umiddelbar virkning 2016 2017 2020 2023 2025 
Varig 

virkning 

Lempelse af registreringsafgiftssatsen fra 180 til 150 pct., FL16  1.335 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 

Grøn BoligJobordning 685 655 - - - 40 

Nominel fastfrysning af grundskylden for ejerboliger i 2016, 
FL16 

835 745 495 485 485 495 

Skattefrihed for individuelle medarbejderaktier, FL16 65 65 65 65 65 65 

I alt 2.925 2.530 1.620 1.610 1.610 1.660 

 

 
Anm.:  Der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr., hvilket kan betyde, at summen ikke stemmer. Provenuvirkningerne 

er opregnet fra hhv. 2015-niveau og 2016-niveau til 2019-niveau med afsæt i nominel BNP, jf. Økonomisk 
Redegørelse, august 2018.  

Kilde: Skatteministeriet og Finansministeriet. 
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Bilag 2: Skatte- og afgiftslempelser vedtaget i folketingsåret 2016/17  
– som Socialdemokratiet har stemt imod 
Socialdemokratiet stemte i 2016/17 imod lovforslag, der indeholder 2 skatte- og 
afgiftslempelser, som samlet set skønnes at medføre et umiddelbart mindrepro-
venu på ca. 1,0 mia. kr. i 2017 stigende til ca. 2,2 mia. kr. i 2022. Den varige virk-
ning er knap 2,2 mia. kr. jf. tabel B. 
 

 
 
 
 
 
  

Tabel B 

Skatte- og afgitslempelser af lovforslag vedtaget på skatte- og afgiftsområdet i folketingsåret 2016/17                                    

– som Socialdemokratiet har stemt imod 

Mio. kr. (2019-niveau), umiddelbar virkning 2017 2018 2020 2023 2025 
Varig 

virkning 

Lempelse af registreringsafgiften, FL171) 770 770 770 770 770 770 

Nedsættelse af bo- og gaveafgift, FL16 300 1.170 1.470 1.470 1.470 1.425 

I alt 1.070 1.940 2.240 2.240 2.240 2.195 
 
 

 

 
Anm.:  Der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr., hvilket kan betyde, at summen ikke stemmer. Provenuvirkningerne 

er opregnet fra hhv. 2016-niveau og 2017-niveau til 2019-niveau med afsæt i nominel BNP, jf. Økonomisk 
Redegørelse, august 2018.  
1) Der er i provenuskønnet taget udgangspunkt i et strukturelt niveau for bil- og motorcykelsalget, svarende 
til at bestanden af personbiler og motorcykler udskiftes på hhv. 15 og 30 år. 

Kilde: Skatteministeriet og Finansministeriet. 
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Bilag 3: Skatte- og afgiftslempelser vedtaget i folketingsåret 2017/18  
– som Socialdemokratiet har stemt imod 
Socialdemokratiet stemte i 2017/18 imod lovforslag, der indeholder 9 skatte- og 
afgiftslempelser, som samlet set skønnes at medføre et umiddelbart mindrepro-
venu på ca. 8,4 mia. kr. i 2020 faldende til knap 8,3 mia. kr. i 2025. Den varige 
virkning er ca. 8,3 mia. kr. jf. tabel C. 
 

 

Tabel C 

Skatte- og afgitslempelser af lovforslag vedtaget på skatte- og afgiftsområdet i folketingsåret 2017/18                                    

– som Socialdemokratiet har stemt imod 

Mio. kr. (2019-niveau), umiddelbar virkning 2018 2019 2020 2023 2025 
Varig 

virkning 

Permanentgørelse af BoligJobordning, FL18 715 690 690 690 690 690 

Ophævelse af beskatning af fri telefon (og datakommunikati-
onsforbindelse), FL18 

- - 600 600 600 600 

Afskaffelse af udligningsskat på udbetaling af pensionsop-
sparing og forhøjelse af indskud på børneopsparing, FL18 

145 85 - - - 5 

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag 
for pensionsindbetalinger 

5.115 5.490 7.115 6.915 7.015 6.970 

I alt 5.975 6.260 8.400 8.205 8.305 8.260 
 
 

 

 
Anm.:  Der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr., hvilket kan betyde, at summen ikke stemmer. Provenuvirkningerne 

er opregnet fra hhv. 2017-niveau og 2018-niveau til 2019-niveau med afsæt i nominel BNP, jf. Økonomisk 
Redegørelse, august 2018.  

Kilde: Skatteministeriet og Finansministeriet. 
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Bilag 4: Skatte- og afgiftslempelser vedtaget i folketingsåret 2018/19  
– som Socialdemokratiet har stemt imod 
Socialdemokratiet stemte i 2018/19 imod lovforslag, der indeholder 8 skatte- og 
afgiftslempelser, som samlet set skønnes at medføre et umiddelbart mindrepro-
venu på ca. 0,5 mia. kr. i 2020 stigende til ca. 0,9 mia. kr. i 2025. Den varige virk-
ning er knap 0,8 mia. kr. jf. tabel D. 
 

 
 
  

Tabel D 

Skatte- og afgitslempelser af lovforslag vedtaget på skatte- og afgiftsområdet i folketingsåret 2018/19                                    

– som Socialdemokratiet har stemt imod 

 

Mio. kr. (2019-niveau), umiddelbar virkning 2019 2020 2023 2025 
Varig 

virkning 

Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier 25 25 25 25 25 

Investorfradrag 120 120 240 240 240 

Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen (inkl. 
finansiering)  

[70] [150] [515] [415] [405] 

Nedsættelse af ølafgiften med 13 pct., FL19 95 120 115 110 110 

Nedsættelse af vinafgiften med 3 pct., FL19 40 55 50 50 50 

Afskaffelse af afgifter på registrering af ejer- og pantrettigheder for 
fly, FL19 5 5 5 5 5 

Afskaffelse af foderfosfatafgiften, FL19  25 50 45 40 15 

I alt 375 520 990 885 845 

 

 
Anm.:  Der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr., hvilket kan betyde, at summen ikke stemmer. Provenuvirkningerne 

er opregnet fra 2018-niveau til 2019-niveau med afsæt i nominel BNP, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2018. 
Kilde: Skatteministeriet og Finansministeriet. 
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