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Orientering om mulighed for brug af skatteramme rela-
teret til udligningsreformen 

 

Resumé 

Københavns Kommune tabte på udligningsreformen og har derfor mu-

lighed for at hæve indkomstskatten svarende til den årlige indfasning af 

tabet uden sanktion. Københavns Kommunes ramme til skatteforhøjelse 

i 2022 udgør dermed 127 mio. kr. Fristen for tilkendegivelse af ønske 

om brug af skatteramme er den 19. august 2021.  

 

Sagsfremstilling  

Kommuner med tab i udligningsreformen har mulighed for at forhøje 

udskrivningsprocenten for indkomstskatten med et nettoprovenu sva-

rende til tabet i udligningsreformen. Forhøjelse af udskrivningsprocen-

ten sker uden risiko for modregning i tilfælde af en samlet skatteforhø-

jelse som følge af skatterammerne fra udligningsreformen. De individu-

elle rammer til forhøjelser for perioden 2021-2025 følger de årligt ind-

fasede tab i udligningsreformen. 

 

Ønsker de aktuelle kommuner at forhøje indkomstskatten for det kom-

mende budgetår svarende til det indfasede tab i 2022, skal kommunen 

give besked herom til Indenrigs- og Boligministeriet senest d. 19. au-

gust 2021. 

 

Københavns Kommunes tab på udligningsreformen udgør i alt 466 

mio. kr. Tabet indfases med 127 mio. kr. årligt i 2021-2023 og 86 mio. kr. 

i 2024.  

 

Udskrivningsprocenten for indkomstskatten kan fastsættes med to deci-

maler. Københavns Kommunes udskrivningsprocent for indkomstskat-

ten udgør i 2021 23,8 pct.  I Københavns Kommune giver rammen i 

2022 mulighed for en skattestigning på maksimalt 0,1 procentpoint, 

hvilket medfører et merprovenu på 124 mio. kr. i 2022. Den mindst mu-

lige stigning i indkomstskatten er på 0,01 procentpoint, hvilket medfø-

rer et merprovenu på 12,4 mio. kr. i 2022. 
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Notat 

Til ØU 



Videre proces 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 i BR fastsættes satsen for 

indkomstskatten. En evt. forhøjelse af satsen for indkomstskatten ift. ni-

veauet i budgetforslaget kan indgå i budgetforhandlingerne. En evt. 

skattestigning i budgetaftalen uden forudgående indmelding til Inden-

rigs- og Boligministeriet vil være omfattet af en evt. skattesanktion, hvis 

der ikke sker en tilsvarende skattereduktion på landsplan udenfor ord-

ningen til skattestigning og -reduktion vedr. udligningsreformen. 

 

Aftalen om udligningsreformen betyder, at Københavns Kommune har 

mulighed for at gøre brug af skatteramme på hhv. 127 mio. kr. i 2023 og 

86 mio. kr. i 2024. til en skattestigning, hvilket eventuelt besluttes i for-

bindelse med henholdsvis budget 2023 og budget 2024. 


