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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 406 af 20. januar 2015 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Leif Lahn Jensen (S).

Benny Engelbrecht
/ Søren Schou

Spørgsmål 406

I svaret på SAU (2010-11) – spørgsmål 151 oplyste daværende skatteminister Troels Lund
Poulsen, at de 100 danskere med den højeste indkomst i gennemsnit fik en årlig skattelettelse på omkring 2,7 mio. kr. som følge af Forårspakken 2.0. I forlængelse heraf bedes
ministeren oplyse, hvad en enlig pensionist i lejebolig fik i månedlig skattelettelse i antal
kr. som følge af Forårspakken 2.0, og i den forbindelse oplyse, om Dansk Folkepartis
nuværende formand Kristian Thulesen Dahl, der i 2009 besluttede Forårspakken 2.0
sammen med Lars Løkke Rasmussen, lavede en skattereform, der gav de største skattelettelser til de rigeste danskere eller til almindelige pensionister.

Svar

I svaret på spørgsmål 12 til lovforslag L195, 2008-09 (Forårspakke 2.0 – Vækst, klima,
lavere skat) fremgår det, at en enlig pensionist i lejebolig fik et større årligt rådighedsbeløb
(2009-niveau) på ca. 2.130 kr. opgjort i 2011-regler og ca. 2.440 kr. opgjort i 2019-regler
som følge af Forårspakke 2.0, jf. tabel 1.
Den årlige stigning i rådighedsbeløbet i 2011 dækker dels over en afgiftsforhøjelse på ca.
890 kr., dels en skattenedsættelse på ca. 3.020 kr., svarende til en månedlig skattenedsættelse på ca. 250 kr.
Tabel 1. Ændring i rådighedsbeløb som følge af Forårspakke 2.0 for en enlig pensionist i 2011 og
2019
Kr. (2009-niveau)

2011

2019

Enlig pensionist uden supplerende indkomst, lejebolig

2.130

2.440

Kilde: Svar på spørgsmål 12 til lovforslag L195, 2008-09.

Satser, beløbsgrænser mv. er efterfølgende blevet ændret flere gange, fx i forbindelse med
serviceeftersynet af Forårspakke 2.0, Sundhedspakken, Genopretningsaftalen mv., hvorfor
beløbsstørrelserne angiver den isolerede virkning af Forårspakke 2.0.
Til orientering kan oplyses, at et par med 2 børn i ejerbolig med en lønindkomst på 1,1
mio. kr. fik et større rådighedsbeløb (2009-niveau) på ca. 38.580 kr. opgjort i 2011-regler
som følge af Forårspakke 2.0, jf. ovenfor nævnte svar.
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