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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 604 af 25. august 2016 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Karsten Lauritzen
/ Søren Schou

Spørgsmål

Vil ministeren oplyse, hvad et ægtepar, der består af en person med en lønindkomst på
1.480.000 kr. om året eksklusiv pension og en person med en lønindkomst på 1.000.000
kr. om året eksklusiv pension, samlet set får i skattelettelse i antal kr. årligt i 2016 set i
forhold til 2009 isoleret set som følge af skatteaftalen Forårspakken 2.0 fra 2009 mellem
den daværende regering (V og KF) og Dansk Folkeparti.
Svar

Med Forårspakke 2.0 fra 2009 blev der indført en række ændringer i både personskatter og
afgifter. Af hensyn til sammenligneligheden er der i nedenstående beregninger alene medtaget ændringer af de personskatter, som også indgår i beregninger i svaret på spørgsmål
603.
Dvs. at nedenstående opgørelse af ændringen i skattebetaling inkluderer afskaffelse af
mellemskatten, forhøjelse af topskattegrænsen, nedsættelse af bundskatten og afskaffelse
af sundhedsbidraget.
Der er således ikke medtaget de samtidige virkninger i personskatterne, som bl.a. omfatter
reduktion af værdien af fradrag. Endvidere er ikke medregnet konsekvenser af ændringer i
diverse afgifter.
Det er i beregningerne indregnet, at der som led i Forårspakke 2.0 ikke blev foretaget nogen regulering af beløbsgrænser og bundfradrag m.v. i skatte- og afgiftslovgivningen i
2010. Der er imidlertid ikke indregnet den efterfølgende suspendering af beløbsgrænserne
i 2011-2012, da disse blev indført som led i Genopretningsaftalen fra juni 2010.
På denne baggrund kan det opgøres, at for et ægtepar bestående af en person med en
lønindkomst på 1,480 mio. kr. om året eksklusiv pension og en person med en lønindkomst på 1 mio. kr. om året eksklusiv pension medførte Forårspakke 2.0 en samlet personskattenedsættelse på ca. 154.100 kr. (2016-regler, 2017-niveau), jf. tabel 1.
Tabel 1. Ændring i skattebetaling for ægtepar som følge af Forårspakke 2.0
Kr. (2017-niveau)

2016-regler

Personlig indkomstskat, gældende regler før Forårspakke 2.0

1.342.400

Personlig indkomstskat, regler efter Forårspakke 2.0

1.188.300

Forskel

-154.100

Anm: Af hensyn til sammenligneligheden med andre beregninger på området er beregningerne opgjort i 2017-niveau.
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