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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 

16. december 2019 

Svar på Finansudvalgets L1 spørgsmål nr. 123 af d. 10. december 

2019 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)  

Spørgsmål 

Vil ministeren udarbejde en figur med effekten af finansloven for 2020 på den di-

sponible indkomst opdelt på deciler inklusiv effekten af afgifter, altså svarende til 

figur 1 i faktaark om ”Virkning af FL20 på lighed og indkomstforskelle”, men 
hvor effekten fra afgifter indarbejdes? Der ønskes 2 figurer og tabeller for effek-

ten i hhv. 2020 og 2025. 

Svar 

Figuren fra faktaarket ”Virkning af FL20 på lighed og indkomstforskelle”, der vi-
ser virkningen af initiativerne i finanslovsaftalen for 2020 på de disponible ind-

komster, er udbygget med virkningen af højere afgiftsbetaling i henholdsvis 2020 

og 2025, jf. figur 1 og figur 2. Som i faktaarket er virkningen af det midlertidige bør-

netilskud medtaget i 2020.  
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Figur 1   Figur 2  

Virkning i 2020 opdelt på indkomstdeciler  Virkning i 2025 opdelt på indkomstdeciler 

 

 

 

   Anm.: Personerne i befolkningen er rangeret efter familieækvivaleret disponibel indkomst. Andre afgifter omfatter indeksering 

af afgifter, forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino samt forhøjelse af emballageafgiften på bæreposer og 

engangsservice. Afgiftsbetalingerne for personerne i befolkningen er skønnet på baggrund af lokale lineære sammen-

hænge mellem den disponible indkomst og afgifterne i Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse. Beregningerne tager 

udgangspunkt i de senest tilgængelige oplysninger om befolknings- og forbrugssammensætningen. Fordelingsvirknin-

gerne afspejler den umiddelbare virkning af afgiftsændringer, hvor der ikke tages højde for, at afgiftsstigningen også 

belaster den del af indkomsten, der spares op. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag. 

 

Der er en række forskelle på virkningerne af initiativerne i Finanslovsaftalen for 

2020 i 2020 og 2025.  

Skatte- og overførselsinitiativer fra FL20 

Opholdskravet for ret til dagpenge ville have været fuldt indfaset i 2021. Afskaf-

felsen af opholdskravet for ret til dagpenge har derfor større betydning i 2025 end 

i 2020.  

Tobaksafgifter 

Cigaretafgiften bliver som følge af finanslovsaftalen for 2020 forhøjet svarende til 

en gennemsnitlig pris pr. pakke på 55 kr. i 2020 og igen svarende til 60 kr. pr. 

pakke i 2022.   

Andre afgifter 

Afgiftsbetalingen stiger i forbindelse med indekseringen mellem 2020 og 2025. 

Hertil kommer, at forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino har virk-

ning fra 2021, hvorfor dette kun indgår i opgørelsen for 2025. 

Midlertidigt børnetilskud 

Det midlertidige børnetilskud forventes alene at have fuld virkning i 2020. Der er 

ikke indregnet en virkning af annulleringen af den vedtagne reduktion af integrati-

onsydelsen for forsørgere pr. 1. januar 2020, som var en del af den samlede aftale. 
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Tallene fra figur 1 og figur 2 er præsenteret i tabelform nedenfor, jf. tabel 1 og tabel 

2. 

 Tabel 1  

Virkning i 2020 opdelt på indkomstdeciler 

Indkomstdecil 
Skatte- og overførsels- 

initiativer fra FL20 
Tobaksafgifter Andre afgifter Midlertidigt børnetilskud 

 Pct. af disponibel indkomst 

1.  0,1 -1,2 -0,1 0,8 

2.  0,0 -0,7 -0,1 0,3 

3.  0,0 -0,6 -0,1 0,0 

4.  -0,0 -0,5 -0,1 0,0 

5.  -0,0 -0,4 -0,1 0,0 

6.  -0,0 -0,4 -0,1 0,0 

7.  -0,1 -0,3 -0,1 0,0 

8.  -0,1 -0,3 -0,1 0,0 

9.  -0,1 -0,2 -0,1 0,0 

10.  -0,2 -0,1 -0,0 0,0 
 

 Anm.: Se anmærkninger til figur 1 og 2. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag. 

 

 Tabel 2  

Virkning i 2025 opdelt på indkomstdeciler 

Indkomstdecil Skatte- og overførselsinitiativer fra FL20 Tobaksafgifter Andre afgifter 

 Pct. af disponibel indkomst 

1.  0,1 -1,3 -0,2 

2.  0,1 -0,8 -0,2 

3.  0,0 -0,7 -0,2 

4.  0,0 -0,6 -0,2 

5.  -0,0 -0,5 -0,1 

6.  -0,0 -0,4 -0,1 

7.  -0,1 -0,4 -0,1 

8.  -0,1 -0,3 -0,1 

9.  -0,1 -0,2 -0,1 

10.  -0,2 -0,1 -0,1 
 

 Anm.: Se anmærkninger til figur 1 og 2. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag. 

 

Med venlig hilsen 

 

Nicolai Wammen 

Finansminister 
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