
 

 

Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 

1. april 2022 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 197 (Alm. del) af 23. 

marts 2022  

Spørgsmål 

Vil ministeren, med henvisning til artiklen ”Blå partiledere: Sænk skatten og afgif-

ter nu” fra dagbladet BT 11. marts 2022, foretage et beregnet skøn af, hvordan 

der kan gennemføres lempelser af børnefamiliers beskatning, så der sker en frem-

gang i disponibel indkomst på 20.000 kr. årligt? De beregnede konsekvenser bedes 

opstillet i tabelformat fordelt efter lovmodellens familietypemodel. 

Svar 

Af artiklen ”Blå partiledere: Sænk skatten og afgifter nu” fremgår, at Arbejdernes 

Landsbank har beregnet, at de stigende energipriser koster en almindelig dansk 

børnefamilie cirka 20.000 kroner om året. Bankens antagelser, som beregningerne 

er baseret på fremgår ikke. 

En lempelse i indkomstbeskatningen med henblik på at sikre en fremgang i dispo-

nibel indkomst på 20.000 kr. for en almindelig børnefamilie kan bl.a. opnås ved at 

reducere bundskatten eller ved at forhøje personfradraget. 

Reduceres bundskatten med 3,3 pct.-point vil det give en almindelig børnefamilie 

(arbejderfamilie med 2 børn) en årlig fremgang i den disponible indkomst på 

20.000 kr., jf. tabel 1. En funktionærfamilie med 2 børn vil ved en sådan lempelse 

opnå en forøgelse i disponibel indkomst svarende til 30.000 kr. Saldovirkningen 

efter tilbageløb og adfærd skønnes at udgøre en forværring på ca. 30¼ mia. kr. 

En forhøjelse i den disponible indkomst kan også opnås ved at forhøje personfra-

draget. Forhøjes personfradraget med 26.700 kr. vil det give både arbejderfamilien 

med to børn og funktionærfamilien med to børn en forøgelse i den disponible 

indkomst på 20.000 kr. Saldovirkningen efter tilbageløb og adfærd skønnes at ud-

gøre en forværring på ca. 38 mia. kr.  
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Med venlig hilsen 

 

Nicolai Wammen 

Finansminister 

Tabel 1 

Lempelse i indkomstbeskatningen med henblik på at sikre en fremgang i disponibel indkomst på 

20.000 kr. for en almindelig børnefamilie, 2022 

 
Disponibel 

indkomst 
Bundskat reduceret med 

3,3 pct.-point 
Forhøjelse af personfra-

draget med 26.700 kr. 

Familietype Kr. Ændring i disponibel indkomst, kr. 

Arbejderfamilie med 2 børn i lejebolig 532.245 19.998 20.027 

Arbejderfamilie med 2 børn i ejerbolig 597.197 19.998 20.027 

Funktionærfamilie med 2 børn i lejebolig 728.937 30.406 20.028 

Funktionærfamilie med 2 børn i ejerbolig 810.127 30.407 20.028 

  Mia. kr. 

Saldovirkning efter tilbageløb og adfærd  -30¼  -38 

 

 
Anm.: Familier med to voksne og to børn, hvor to børn går hhv. i børnehave og SFO. For familien med ejerbolig 

er indregnet et imputeret afkast af ejerboligen på ca. 105.500 kr., renteudgifter på ca. 45.800 kr. og 

ejendomsværdiskat på 10.100 kr. Hertil kommer, at kommuneskatten er lidt mindre for familierne med 

ejerbolig som følge af fradrag for renteudgifter. Lønindkomsten er den samme for familier i ejerbolig som 

for familier i lejebolig. 

Kilde: Lovmodellens familietypemodel samt egne beregninger på basis af Skatteøkonomisk Redegørelse 2021, 

Skatteministeriet oktober 2021. 
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