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Politikersvar til Jens-Kristian Lütken vedr. skattened-
sættelse 

 

Resumé 

Borgmester Jens-Kristian Lütken har d. 11. august fremsendt tre spørgs-

mål vedr. skattenedsættelse med udgangspunkt i Aftale om kommu-

nernes økonomi for 2023. Efter dialog med spørgeren er det tredje 

spørgsmål omformuleret. På Økonomiudvalgets møde d. 16. august 

blev der stillet et supplerende spørgsmål om reduktion af indkomst-

skatten. Spørgsmålet er besvaret med samme omformulering som af-

talt ifm. tredje spørgsmål. Økonomiforvaltningens svar følger herun-

der. 

 

Sagsfremstilling  

1) Hvordan er processen for ansøgning til Indenrigs- og Boligministe-

riet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattenedsættelse i 2023? 

 

For 2023 er der mulighed for at søge om andel i to puljer med tilskud til 

skattenedsættelser. Den ene vedr. skatterammer relateret til udlignings-

reformen og den anden vedr. skatterammer med baggrund i økonomi-

aftalen for 2023. Med henblik på at understøtte en uændret skat fast-

sættes i udgangspunktet ramme til skattenedsættelser med tilskud sva-

rende til den tildelte ramme til skatteforhøjelser i de to ordninger.  

 

Der vil i ordningen relateret til udligningsreformen blive lagt vægt på, at 

skatten sættes ned i kommuner med en høj udskrivningsprocent. Ram-

men for ordningen svarer til, hvad kommuner har indmeldt af ønsker til 

skatteforhøjelser iht. tab sfa. udligningsreformen. Rammen kendes pt. 

ikke, men kan maksimalt udgøre 253,5 mio. kr. Hertil bemærkes, at Kø-

benhavns Kommunes ramme til en skattestigning iht. tab på udligning 

er på 126,5 mio. kr., og at ØU den 16. august besluttede ikke at benytte 

denne. Ordningen er omtalt i indstillingen ” Mulighed for brug af skat-

teramme relateret til udligningsreform” behandlet på ØU-mødet d. 16. 

august. Ansøgningsfristen er d. 22. august 2022, og Indenrigs- og Bo-

ligministeriet vil give svar på ansøgningerne primo september. 

 

I ordningen med baggrund i økonomiaftalen for 2023 kan der gives til-

skud til nedsættelser af indkomstskat og dækningsafgift af 
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erhvervsejendomme uden stigning i andre skatter. Den maksimale 

ramme til tilskud til nedsættelse af indkomstskat og dækningsafgift af 

erhvervsejendomme 150 mio. kr. Fristen for indsendelse af ansøgning 

til Indenrigs- og Boligministeriet er d. 9. september 2022. Indenrigs-og 

Boligministeriet vil give svar på ansøgningerne inden udgangen af sep-

tember. 

 

2) Hvilken andel til skattenedsættelser (niveau) vurderer Økonomifor-

valtningen, det er muligt for Københavns Kommune at få adgang til i 

2023? 
 
Det maksimale tilskud fra ordningen med baggrund i aftalen om kom-
munernes økonomi for 2023 er 75 pct. i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 
og 25 pct. i 2026. Hvis puljen overtegnes reduceres tilskuddet. Det er 
derfor ikke er muligt at forudse, hvor stort et tilskud Københavns Kom-
mune evt. ville kunne få, da det afhænger af, hvor meget der søges om 
fra øvrige kommuner. Københavns Kommunes størrelse betyder, at selv 
mindre nedsættelser af skattesatserne medfører en i kommunal sam-
menhæng betydelig skattenedsættelse.  

 

3) Hvilken økonomisk betydning vil det i gennemsnit have for en ind-

bygger med en månedlig indkomst på hhv. 30.000 kr., 40.000 kr. og 

50.000 kr., at indkomstskatten sænkes i Københavns Kommune med 

0,1 procentpoint i 2022?  

 

Indkomstskatten fastsættes for det følgende år ifm. vedtagelsen af kom-

munens budget. Satsen for 2022 kan dermed ikke ændres. Den kom-

munale indkomstskat i Københavns Kommune er fastsat til 23,8 pct. i 

2022, hvilket er landets 9. laveste.  

 

Hvis den kommunale indkomstskat i 2022 havde været 0,1 procentpoint 

lavere og dermed 23,7 pct., ville det for borgere med en månedlig ind-

komst på hhv. 30.000 kr., 40.000 kr. og 50.000 kr. have betydet et årlig 

fald i skattebetalingen på 244 kr., 351 kr. og 461 kr., jf. tabel 1. 

 

Tabel 1: Ændret skattebetaling ved reduktion i den kommunale indkomstskat på 0,1 

procentpoint fra 23,8 pct. til 23,7 pct., kr. 

  Årlig betalt kommuneskat 

Månedsløn Årsløn Sats 23,8 pct Sats 23,7 pct. Ændring, kr. 

30.000 360.000 57.967 57.724 -244 

40.000 480.000 83.467 83.116 -351 

50.000 600.000 109.742 109.281 -461 

Anm: Beregningen er foretaget på baggrund af følgende antagelser: den skatte-

pligtige indkomst udgøres udelukkende af løn, den angivne indkomst er eksklu. pen-

sion, de eneste ligningsmæssige fradrag borgeren er berettiget til er det almindelige 

beskæftigelsesfradrag samt jobfradrag og beregningen er foretaget på skattesyste-

met for 2022. 
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Sænkes indkomstskatten i Københavns Kommune med 0,1 pct.point fra 

23,8 pct. til 23,7 pct. medfører det mindreindtægter på 132 mio. kr. i 

2023 og på 484 mio. kr. i årene 2023-26. 

 
4) På ØU-mødet den 16. august blev der spurgt til, hvilken økono-

misk betydning en forhøjelse af indkomstskatten med 0,09% vil ud-

gøre for en gennemsnitlig familie i København? 

 
Besvarelsen af spørgsmålet tager udgangspunkt i samme formulering, 
som i spørgsmål tre, hvor der ses på månedslønninger. Hæves den 
kommunale indkomstskat således med 0,09 procentpoint fra 23,80 pct. 
til 23,89 pct. vil det for borgere med en månedlig indkomst på hhv. 
30.000 kr., 40.000 kr. og 50.000 kr. betyde en årlig skattestigning på 219 
kr., 316 kr. og 415 kr., jf. tabel 2. 
 

Tabel 2: Ændret skattebetaling ved stigning i den kommunale indkomstskat på 

0,09 procentpoint fra 23,80 pct. til 23,89 pct., kr. 

  Årlig betalt kommuneskat 

Månedsløn Årsløn Sats 23,8 pct Sats 23,7 pct. Ændring, kr. 

30.000 360.000 57.967 58.186 219 

40.000 480.000 83.467 83.782 316 

50.000 600.000 109.742 110.157 415 

Anm: Beregningen er foretaget på baggrund af følgende antagelser: den skatte-

pligtige indkomst udgøres udelukkende af løn, den angivne indkomst er eksklu. pen-

sion, de eneste ligningsmæssige fradrag borgeren er berettiget til er det almindelige 

beskæftigelsesfradrag samt jobfradrag og beregningen er foretaget på skattesyste-

met for 2022. 

 

  


