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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 81 af 4. november 2016 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Karsten Lauritzen
/ Søren Schou

Spørgsmål

Vil ministeren oplyse, hvor mange af de 95.600 børnefamilier, som vil blive berørt af
regeringens forslag til et gradueret loft over børnechecken, der har henholdsvis 2 eller 3
håndfulde børn, jf. samrådet om børnechecken den 27. oktober 2016 (SAU alm. del –
samrådsspørgsmål G-J)?
Svar

På baggrund af lovmodeloplysninger vurderes, at der ultimo 2015 var 8 børnefamilier
med 10 eller flere hjemmeboende børn under 18 år. Der var ingen familier med 15 eller
flere børn.
Det fremgår derudover af svaret på UUI spørgsmål 952 (folketingsåret 2015-2016), at de
største familiesammenføringssager i 2015 omfattede 2 familier med 10 børn. Disse indgår
ikke nødvendigvis i opgørelsen på baggrund af lovmodeloplysninger.
Endelig er jeg via medierne bekendt med, at en mandlig flygtning i 2016 har fået opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring for 17 børn.
Som eksempler på hvor store skattefrie beløb, der er tale om, kan nævnes, at
 en familie med 10 børn (fx 2 i alderen 0-2 år, 2 i alderen 3-6 år og 6 i alderen 7-17 år)
vil med gældende regler få udbetalt ca. 131.500 kr. årligt i børne- og ungeydelse,
 en familie med 15 børn (fx 3 i alderen 0-2 år, 3 i alderen 3-6 år og 9 i alderen 7-17 år)
vil få udbetalt ca. 197.200 kr. årligt samt at
 en familie med 17 børn (fx 3 i alderen 0-2 år, 4 i alderen 3-6 år og 10 i alderen 7-17 år)
vil få udbetalt ca. 222.600 kr. årligt.
De angivne beløb er i 2017-niveau, og det er forudsat, at der er ret til udbetaling af den
fulde ydelse hele året.
Uanset hvor mange familier, der er tale om, finder jeg det ikke rimeligt, at familier kommer til Danmark, får familiesammenføring og derefter hæver børnecheck til så mange
børn.

Side 2 af 2

