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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 84 af 9. november 2016 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Julie Skovsby (S).

Karsten Lauritzen
/ Camilla Christensen

Spørgsmål

Vidste ministeren, at særligt flerlingsfamilier ville blive ramt af det graduerede loft over
børne- og ungeydelsen, da regeringen kom med deres udspil til 2025-plan ”Helhedsplan
for et stærkere Danmark”?
Svar

Forslaget om et gradueret loft over børne- og ungeydelsen indebærer, at satsen pr. barn
reduceres fra det tredje barn, således at der udbetales 100 pct. af ydelsen til de to første
børn og 75 pct. af ydelsen for det tredje barn. En familie med tre børn, hvor børnene fx
er 1 år, 6 år og 8 år, vil fortsat modtage mere end 40.000 kr. skattefrit.
Det graduerede loft over børne- og ungeydelsen afspejler bl.a., at forbrugsbehovet pr.
person i en familie normalt vil være aftagende, jo større familien bliver, og altså også med
antallet af børn, da der er flere om at dele nogle af de fast udgifter, jf. mit svar på SAU
alm. del spm. 648 af 20. september 2016, FT 2015-16. De større anskaffelser, der bliver
foretaget til det første barn, vil desuden typisk kunne genbruges, når der kommer flere
børn til familien, og der vil som regel være søskenderabat i daginstitutioner m.v.
Disse såkaldte stordriftsfordele vil som udgangspunkt også gøre sig gældende for flerlingsfamilier, men det er klart, at en familie med flerlinger ikke vil kunne købe en barnevogn og genbruge den på samme måde, som hvis børnene ikke var flerlinger.
Flerlingsfamilier modtager imidlertid et flerbørnstilskud på 5.436 kr. årligt til hvert barn
ud over det første barn, der udbetales, indtil børnene fylder 7 år, jf. også besvarelsen af
SAU alm. del spørgsmål 86. Derved modtager flerlingsfamilier allerede i dag tilskud til
dækning af de ekstra udgifter, der er forbundet med at have flerlinger. Jeg mener derfor,
at der samlet set er taget hensyn til de særlige forhold, der gælder for flerlingsfamilier.
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