Notat

Modtager(e): Økonomiudvalget

Budget 2021 Ansøgningspulje til nedsættelse af skat

Med udligningsreform (og aftale om kommunernes økonomi for 2021), er der
afsat en pulje til kommuner som ønsker at sænke indkomstskatten. Puljen
fordeles efter ansøgning af Social- og Indenrigsministeriet. Fristen for at søge
puljen er den 4. september.
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Kommuner der får del i puljen, får (op til det beløb kommunen er tildelt fra
puljen) dækket en procentdel af indtægtstabet ved at sænke skatten.
Kompensationen udgør 90 % i de første to år, 85 % i år tre, 80 % i år fire og 75
% i år 5. Fra år 6 og frem er der ingen kompensation for indtægtstab.
Hvis skatten hæves igen indenfor de første seks år, bortfalder kompensationen.
Der vil med de gældende regler være frit lejde (ift. individuel sanktion) til at
hæve skatten igen i år 7 (2027).
Hvis Albertslund Kommune ansøger puljen til skattenedsættelse og får en
andel, skal det først i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttes om puljen
benyttes. Hvis Albertslund Kommune ikke benytter en evt. andel fra puljen, vil
den ikke kunne overgå til øvrige 97 kommuner, som måtte ønske at sænke
skatten. Puljen bør derfor af hensyn til de andre kommuner kun søges, hvis der
er en overvejende sandsynlighed for at der måtte være et politisk ønsker
herom.
I tabel 1 fremgår hvad en reduktion af indkomstskatten med 0,5 procentpoint vil
betyde for indtægterne i 2021-2026 (med og uden kompensation).
Tabel 1. Skattenedsættelses betydning for indtægter (mio. kr., med og uden
kompensation)
Skattenedsættelse\kompensation

0,5 procentpoint
Fald i indtægt (mindre indkomstskat)
Kompensationspulje (fuld tildeling)
Netto indtægtsfald

90%

90%

85%

80%

2021

2022

2023

75%
0%
2025 (+ 2026 (+
2%)
2021-2026
2024 2%)

20,7
-18,6
2,1

21,0
-18,9
2,1

21,5
-18,3
3,2

22,1
-17,7
4,4

22,6
-16,9
5,6

23,0
0,0
23,0

131,0
-90,5
40,5

Note: Overslag beregnet med KL’s tilskudsmodel. Tallene kan i alt væsentlighed op- eller nedskaleres, hvis der ønskes tal for lavere eller højere skattenedsættelser (med mindre variation på
grund af skrå skatteloft)
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Den samlede pulje til skattenedsættelser udgør maksimalt 430 mio. kr.
(afhænger af samlede skattestigninger for kommuner, som på grund af tab ved
udligningsreformen kan få dispensation til at hæve skatten). Alle kommuner
med en indkomstskatteprocent på over 26,3 procent, vil få 100 % permanent
kompensation fra puljen til at sænke skatten til 26,3 % (12 kommuner med
skattenedsættelser på i alt ca. 258 mio. kr.). Herefter vil der være en
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ansøgningspulje på op til ca. 172 mio. kr. til fordeling blandt kommuner som
ønsker at sænke skatten. Ved fordeling af puljen til skattenedsættelser vil der
blive lagt vægt på at skatten sænkes i kommuner som i udgangspunktet har en
høj skatteprocent.
Mulighed for at hæve skatten igen i 2027
Med de gældende regler vil der være frit lejde til at hæve skatten igen i 2027,
med en procentdel svarende til hvad skatten er reduceret i 2021. Der kan dog
risikere at komme landspolitiske beslutninger i mellemtiden, som fratager
kommuner denne mulighed. Det er senest set med udligningsreformen i 2020,
hvor kommuner der allerede havde optjent frit lejde blev frataget netop denne
rettighed.
Der kan ligeledes opstå politisk/administrativt pres på kommuner der i 2027 vil
ønske at hæve skatten. Hvis ikke der er andre kommuner som til den tid ønsker
at sænke skatten tilsvarende, kan en skattestigning i 2027 medføre kollektiv
sanktion.
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