
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 737 af 15. september 2020 (alm. del). Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Lars Boje Mathiesen (NB). 

 

 

Morten Bødskov 

/ Peter Bach-Mortensen 
  

7. oktober 2020 
J.nr. 2020 - 8499 

 

Skatteudvalget 2019-20
SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 737 

Offentligt
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Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af den samlede bilbeskatning der betales af hen-

holdsvis enlige og par med 1 barn, 2 børn, 3 børn og 4 børn eller flere? Tallene ønskes 

opdelt på afgiftstype og antallet af personer, der er i den pågældende familietype/gruppe. 

 

Svar 

Der lægges i svaret til grund, at der spørges til afgifter vedrørende personbiler. Opgørel-

sen omfatter registreringsafgiften, grøn ejerafgift, vægtafgift, udligningsafgift, ansvarsfor-

sikringsafgift samt brændstofafgifter. 

 

Det bemærkes, at det ved fordelingen af de disse bilafgifter på enkeltfamilier ikke umid-

delbart har været muligt at sondre mellem forskellige biltyper og -størrelser og forskelle i 

kørselsomfang mv. De nævnte afgifter er således fordelt med deres gennemsnitlige værdi 

pr. bil – betaling af registreringsafgift er fordelt på alle bilejere (og ikke alene på købere af 

nye biler) – og fordelingen af afgifter på forskellige familiekategorier i tabel 1 nedenfor af-

spejler således primært fordelingen af det samlede antal personbiler på disse familiekate-

gorier1.  

 

Opgørelsen afspejler således ikke, at der i realiteten må ventes at være forskel på den gen-

nemsnitlige afgiftsbetaling på tværs af familiekategorier som følge af forskelle i bilvalg og 

kørselsomfang mv. 

                                                      
1 For enlige er ikke opgjort en kategori med 4 eller flere børn, med alene med 3 eller flere børn. 
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Tabel 1. Samlet bilbeskatning fordelt på familiekategorier 
 

 
 

  
Antal 

familier 
Antal 

personer 
Samlede 
bilafgifter Andel af samlede bilafgifter 

    Samlet 
Registre-

ringsafgift 
Ejer- og 

vægtafgift1 

Brændstof- 
afgifter 

 

1.000 
familier 

1.000 
personer Mia. kr.   ------------------------- Pct. ------------------------- 

Par        

0 børn 787 1.574 13,4 36 18,5 16,4 1,1 

1 barn 219 658 4,5 12 6,2 5,5 0,4 

2 børn 269 1.074 5,8 16 8,1 7,2 0,5 

3 børn 87 433 1,9 5 2,7 2,4 0,2 

4 eller 
flere børn 

17 107 0,4 1 0,5 0,4 0,0 

Alle par 1.379 3.846 26,0 70 35,9 31,9 2,2 

        

Enlige        

0 børn 1.493 1.493 9,1 24 12,5 11,1 0,8 

1 barn 115 230 1,2 3 1,7 1,5 0,1 

2 børn 56 169 0,7 2 0,9 0,8 0,1 

3 eller 
flere børn 

16 67 0,2 1 0,4 0,3 0,0 

Alle enlige 1.681 1.960 11,1 30 15,5 13,8 1,0 

Befolknin-
gen i alt 

3.060 5.806 37,1 100 51,3 45,6 3,1 
 

 

 
Anm.: De viste tal er afrundet og summerer således ikke nødvendigvis til overordnede tal. Bilafgifter er fordelt på familieka-
tegorier efter den samlede bestand af personbiler. Personbiler afgrænses efter Danmarks Statistiks definition af personbi-
ler. 

1) Ejer- og vægtafgift omfatter også ansvarsforsikringsafgift og udligningsafgift. 

Kilde: Lovmodelberegninger baseret på en fuldtælling af befolkningen. 
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