
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattejusteringer for 2023 

 

I de seneste års økonomiaftaler har kommunernes mulighed for skattejusteringer været 

omfattet af aftaleteksten. 

 

Ud fra et generelt ønske om at fremme et lavere skattetryk har aftalerne indeholdt pul-

jer, der giver et midlertidigt finansieringsbidrag til de kommuner, der får et lavere skatte-

provenu som følge af skattenedsættelse. 

 

Omvendt har aftalerne indeholdt en økonomisk sanktion til de kommuner, der hævede 

skatten, med mindre summen af kommunernes skattestigninger ikke oversteg summen 

af kommunernes skattenedsættelser. Denne sanktion har i en årrække været tilrettelagt 

på følgende måde: 

 

 Modregning 

i provenu 

År 1 75 % 

År 2 50 % 

År 3 50 % 

År 4 25 % 

År 5 0 % 

 

Økonomiaftalen for 2023 indeholder følgende 2 aspekter vedrørende kommunernes skat-

teovervejelser, som kan være relevante for Hedensted Kommune. 

 

1. Kommuner kan søge Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud til at nedsætte ind-

komstskatten (og dækningsafgift af erhvervsejendomme) for 2023 uden forhø-

jelse af andre skatter inden for en ramme på op til 150 mio. kr. Tilskuddet kan 

højst udgøre 75 % af provenutabet i 2023, 50 % i 2024 og 2025 og 25 % i 2026. 

Tilskuddet beregnes én gang for alle, forudsat kommunen ikke forhøjer skatten 

igen i tilskudsperioden. 

2. Kommuner kan søge Indenrigs- og Boligministeriet om andel af en ramme på op 

til 150 mio. kr. til forhøjelser af indkomstskatten og således få adgang til at for-

høje skatten uden risiko for individuel sanktion ved en samlet kommunal skatte-

forhøjelser. Den endelige ramme for skatteforhøjelser afhænger af, hvor store 

skattenedsættelser der følger af pkt. 1. Hvis der jfr. pkt. 1 kun foretages skatte-

nedsættelser for f.eks. 100 mio. kr., bliver rammen til skatteforhøjelser tilsva-

rende kun 100 mio. kr. 

 

Ansøgninger om en andel af puljerne skal være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde 

senest den 9. september 2022. Ministeriet vil give svar på ansøgningerne inden ud-

gangen af september måned. 
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Der vil ved fordelingen af rammen til skatteforhøjelser blive lagt vægt på følgende for-

hold: 

 Driftsmæssig ubalance (ubalance mellem kommunens driftsudgifter og nettoind-

tægter fra skatter, tilskud, udligning og renter). 

 Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj 

vækst i antal børn og/eller ældre. 

 Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt 

førtidspension og kontanthjælp. 

 Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtæg-

terne. 

 Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt. 

 

 

Gældende for Hedensted Kommune 

Med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 på ca. 8,7 mia. 

kr. vil en forhøjelse af udskrivningsprocenten med f.eks. 0,1 medføre et øget skattepro-

venu på ca. 8,7 mio. kr. 0,2 %-point vil betyde ca. 17,4 mio. kr. og så fremdeles. 

 

Såfremt kommunen beslutter at gennemføre en skatteforhøjelse, er der to scenarier: 

 

1. Kommunen fremsender ansøgning senest 9. september 2022 om at gennemføre 

en skatteforhøjelse med henblik på at indgå i det samlede billede af kommuner-

nes skatteændringer og – i bedste fald – blive fritaget for sanktioner. 

2. Kommunalbestyrelsen beslutter sig for skatteforhøjelse i forbindelse med budget-

vedtagelsen i oktober 2022 uden ministeriets tilsagn. Kommunen skal så i stedet 

satse på, at skattestigningen kan friholdes for sanktion, fordi andre kommuners 

skattenedsættelser (ud over de kommuner, der er omfattet af puljer til skattened-

sættelse) overstiger summen af kommuners skattestigninger. 

 

Såfremt kommunens skatteforhøjelse bliver omfattet af sanktion, vil kommunens pro-

venu ved skatteforhøjelse på 0,1 %-point udvikle sig således: 

 

Mio. kr. Modregning 

i provenu 

Kommunens 

rest-provenu 

2023 6,5 2,2 

2024 4,4 4,3 

2025 4,4 4,3 

2026 2,2 6,5 

2027 0 8,7 

 

 

Såfremt Hedensted Kommune vælger at selvbudgettere for 2023, afhænger skattepro-

venu i 2023 og sanktion i årene 2023-2026 af det selvbudgetterede udskrivningsgrund-

lag. 


