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1. Arbejdsgruppens virksomhed

1.1 Opgaver og sammensætning
Arbejdsgruppen om socialindkomst blev nedsat
af socialministeren i november 1979 med den
opgave at afgive en redegørelse om indholdet af
og mulighederne for at indføre et socialindkomstbegreb.
Arbejdsgruppen afgav en redegørelse i februar 1980 (Betænkning 896/februar 1980). Denne redegørelse dannede grundlag for lovforslaget om socialindkomst, der blev fremsat i
maj 1980, og som alene indeholdt forslag til
socialindkomstbegrebets 1. fase. Lovforslaget
blev vedtaget den 3. juni 1980 (Lov nr. 257 af
16. juni 1980).
Da regeringen som følge af manglende politisk tilslutning indtil videre har opgivet at få
gennemført forslaget om en omlægning af fradragsretten for private renteudgifter, var det
ikke praktisk muligt at indarbejde forslag til
fuld gennemførelse af socialindkomsten i det
nu vedtagne lovforslag. På baggrund af disse
ændrede forudsætninger har socialministeren
anmodet arbejdsgruppen om at afgive en teknisk detaljeret redegørelse om indholdet af 2.
fase.
Forudsætningerne for arbejdsgruppens arbejde har været bemærkningerne om 2. fase i
lovforslaget om 1. fase:
"Det er regeringens hensigt at arbejde videre
med henblik på så snart som muligt at fremsætte forslag til en 2. fase til fuld gennemførelse af socialindkomsten. Baggrunden for,
at det ikke er hensigtsmæssigt i dette lovforslag at fremsætte forslag om det endelige
socialindkomstbegreb, er den foreløbige opgivelse af omlægningen af rentefradragsretten, som efter redegørelsen skulle være det
væsentligste grundlag for en 2. fase. Regeringen havde ønsket, at private renteudgifter, der overstiger private renteindtægter
(nettoprincippet), ikke kunne fratrækkes socialindkomsten. I det fortsatte arbejde vil
redegøreisens drøftelser om indførelse af en
social lejeværdi blive gjort til genstand for

nærmere overvejelser. Regeringen vil endvidere i de fortsatte overvejelser undersøge
mulighederne for som led i 2. fase af indførelsen af socialindkomsten at kunne bortse
fra de særlige afskrivningsmuligheder for
selvstændige erhvervsdrivende samt mulighederne for at medtage pensionsbidrag for lønmodtagere med arbejdsgiveradministrerede
pensionsordninger samt for tjenestemænd i
socialindkomsten".
Herudover er det i betænkningen fra folketingets socialudvalg af 27. maj 1980 over forslag til lov om socialindkomst tilkendegivet, at
det er regeringens opfattelse, at der må ske en
ligestilling af persongrupper med forskellige
pensionsordninger. Ligestillingen opnås bedst
ved at medregne arbejdsgiveradministrerede
pensionsbidrag i socialindkomsten, herunder et
beregnet bidrag for tjenestemænd og personer
med tjenestemandslignende ordninger. Såfremt
dette ikke viser sig muligt i praksis, sikres ligestillingen ved i socialindkomsten at give fradrag
for indbetalinger til private/individuelle ordninger.
Det fremgår endvidere af betænkningen fra
folketingets socialudvalg:
"Socialministeren har bedt arbejdsgruppen
om socialindkomst om at fremskynde det
igangværende arbejde med disse spørgsmål.
Arbejdsgruppen skal snarest muligt udarbejde en teknisk detaljeret redegørelse om gennemførelse af regeringens hensigt".
Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning:
Fuldmægtig Suzanne Mikkelsen, boligministeriet,
Fuldmægtig Esbjørn Molander, undervisningsministeriet.
Økonomisk-statistisk konsulent Brian Nicholls, socialministeriet, (formand).
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Fuldmægtig Vagn Dahl Pedersen, finansministeriet, budgetdepartementet,
Fuldmægtig Ebbe Willumsen, ministeriet for
skatter og afgifter, skattedepartementet.
Endvidere har fuldmægtig Poul Aistrup, Det
økonomiske sekretariat, lovmodelrådets sekretariat, deltaget i arbejdet alene med henblik på
de beregningsmæssige muligheder for at vurdere
de økonomiske konsekvenser ved konkrete
forslag. Herudover har afdelingschef J. Gudmund Jensen, skattedepartementet, kontorchef
Nils Bernstein, budgetdepartementet, sekretær
Peter Loft, skattedepartementet og fuldmægtig

Lars Østergaard, boligministeriet, deltaget i en
række af arbejdsgruppens møder.
Arbejdsgruppens sekretariatsforretninger har
været varetaget af sekretær Poul Erik Pedersen,
fuldmægtig Søren Hess og stud. polit. Henrik
Liebetrau, alle socialministeriet. Sekretær Poul
Erik Pedersen har virket som sekretær for arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen afsluttede arbejdet med
nærværende redegørelse på sit sidste møde den
30. september 1980. Arbejdsgruppen har afholdt 20 møder i forbindelse med udarbejdelse
af denne redegørelse.

1.2. Arbejdsgruppens virksomhed
Socialministeren har fulgt arbejdsgruppens overvejelser og herunder præciseret opgaverne for
arbejdsgruppen.
Der er ikke i redegørelsen taget stilling til
anvendelse af det provenu, som opstår som følge af indførelse af 2. fase af socialindkomsten.
Arbejdsgruppens forslag har ikke været forhandlet med parter uden for arbejdsgruppen
(herunder kommunerne). Overvejelserne må
derfor læses med betydelige forbehold, som
især vedrører de praktiske muligheder for forslagenes gennemførelse.
Der er dog ved beskrivelsen af de forskellige
pensionsordninger modtaget betydelig vejledning fra forsikringsrådet, lønnings- og pensions-

departementet samt skattedepartementets 3.
kontor (pensionsbeskatningskontoret), med
hvem der har været afholdt flere møder.
Arbejdsgruppens sekretariat har endvidere
haft kontakt med forskellige større forsikringsselskaber med henblik på at tilvejebringe et
overblik over de forsikringsmæssigt afdækkede
pensionsordninger, ligesom arbejdsgruppen har
haft kontakt med Ålborg kommune med henblik på indhentning af oplysninger om de særlige afskrivninger. Der har endvidere været afholdt en række møder med statsskattedirektoratet, hvor specielt mulighederne for at indføre
en social lejeværdi har været drøftet.

1.3. Sammenfatning
I afsnit 2 drøftes med udgangspunkt i socialministerens tilkendegivelse i betænkningen fra
folketingets socialudvalg over forslag til lov om
socialindkomst, på hvilken måde der kan ske en
ligestilling af persongrupper med forskellige
pensionsordninger. Ligestillingen søges herefter
primært opnået ved at medregne arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag i socialindkomsten. Subsidiært opnås ligestillingen ved i socialindkomsten at give fradrag for indbetalinger til
private pensionsordninger.
Ved arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger forstås ordninger, hvor arbejdsgiveren
som led i et ansættelsesforhold sikrer lønmodtageren et pensionstilsagn, hvad enten der fore-

tages indbetaling af et bidrag eller ej. Disse ordninger, for hvilke der påtænkes medregnet et
pensionsbidrag i socialindkomsten, kan opdeles
i følgende grupper:
1. Forsikringsmæssigt eller på anden måde
afdækkede pensionsordninger.
2. Tjenestemandspensioner og lignende.
3. Arbejdsmarkedets Tillægspension.
4. Andre pensionstilsagn.
Reglerne for de forsikringsmæssigt eller på
anden måde afdækkede ordninger er gennemgået efter den opdeling, der anvendes i pensionsbeskatningsloven:
a) Pensionsordninger med løbende udbeta-
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b)
c)
d)
e)

linger, herunder pensionskasseordninger
og renteforsikringer..
Rateforsikringer i pensionsøjemed.
Kapitalforsikringer i pensionsøjemed.
Opsparing i pensionsøjemed.
Indeksordninger.

Der foreligger ingen samlede opgørelser over
antallet af arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Det skønnes imidlertid bl.a. på
grundlag af oplysninger fra forskellige forsikringsselskaber, at der i 1980 er ca. 600.000 lønmodtagere, der har arbejdsgiveradministrerede
pensionsordninger, heraf ca. 100.000 inden for
den offentlige sektor.
Da der kun foreligger sporadiske oplysninger
om pensionsbidragenes størrelse, skønnes det på
grundlag af oplysninger fra forskellige forsikringsselskaber meget forsigtigt, at et gennemsnit af de årlige indbetalinger for hovedparten
vil udgøre 10.000-15.000 kr. pr. år., ligesom det
meget forsigtigt antages, at hvor præmien beregnes som en procent af lønnen, vil denne typisk
ligge i intervallet 10-15 pct. af lønnen.
Om de praktiske muligheder for at medregne
pensionsbidragene har forsikringsrådet oplyst,
at de nødvendige oplysninger i de fleste tilfælde formentlig vil kunne indhentes hos arbejdsgiveren.
Det forekommer dog, at en pensionsordning
er indrettet således, at bonus, så længe den forsikrede er tjenstgørende, udbetales til arbejdsgiveren. For disse ordninger drøftes, på hvilken
måde pensionsbidraget kan reduceres for den
bonus, der udbetales til arbejdsgiveren.
For visse pensionskasser (firmakasser) sker
det ofte, at virksomheden indbetaler et ekstraordinært indskud til dækning af et konstateret
statusunderskud. Det drøftes om der ved opgørelse af den ansattes pensionsbidrag skal tages
hensyn til de ekstraordinære indskud.
Det drøftes, om præmien til en gruppelivsforsikring, som er oprettet i forbindelse med en
pensionsordning, skal fratrækkes pensionsbidraget.
Tjenestemandspensioner og lignende kan opdeles i følgende grupper:
a) Tjenestemandsansatte mil. i staten m.v.
og kommuner m.v.
b) Personer ansat med tjenestemandslignende pensionsordninger i virksomheder, der

modtager finansielt tilskud fra staten eller
kommuner.
c) Personer med tjenestemandslignende pensionsordninger i statsgaranterede pensionskasser.
d) Ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre og rådmænd.
Der foretages en gennemgang af reglerne for
tjenestemandspensionerne.
Det er skønsmæssigt anslået, at der er i alt
ca. 220.000 tjenestemænd og personer med
tjenestemandslignende pensionsordninger inden
for den offentlige sektor.
Da beregning af værdien af tjenestemandspensionsretten er afhængig af en række usikre
faktorer, herunder især den forventede renteudvikling og de forventede årlige lønstigninger,
drøftes fastsættelsen af en gennemsnitlig procentsats til dækning af pensionsforpligtelsen
under forskellige forudsætninger.
Der gennemgås en række situationer, hvor
værdien af den enkelte persons pensionsret kan
afvige fra en gennemsnitlig procentsats for tjenestemænd og lignende.
Reglerne for Arbejdsmarkedets Tillægspension gennemgås, og der peges på, at der ikke er
særlige praktiske vanskeligheder forbundet med
at medregne disse i socialindkomsten.
Det drøftes, i hvilket omfang der skal medregnes andre pensionstilsagn, og der peges på,
at der kan medregnes et beregnet bidrag for personer i koncessionerede selskaber og lignende,
som har tjenestemandslignende pensionsordninger.
Det drøftes, hvilke administrative problemer en medregning af de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag medfører, idet der peges på, at der må foretages yderligere indberetninger fra arbejdsgiverne, ligesom lovgrundlaget
for disse indberetninger drøftes. De administrative konsekvenser for ligningsmyndighederne af
ordningen er af statsskattedirektoratet anslået
til ca. 10 mandår på årsbasis.
Der er på grundlag af selvangivelsesundersøgelsen for 1977 foretaget beregninger af konsekvenserne på familieniveau under bestemte
forudsætninger om dels, hvilke persongrupper,
der har disse ordninger, dels på hvilken måde
pensionsbidraget beregnes i forhold til lønnen.
Det bemærkes, at det ikke er muligt på grundlag af selvangivelsesundersøgelsen at vurdere, i
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hvilket omfang husstandene modtager indkomstafhængige offentlige ydelser. Beregningerne er derfor præget af usikkerhed.
Da de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger næsten udelukkende vedrører funktionærer, er det beregnet, at 71 pct. af alle
funktionærhusstande vil få forøget deres socialindkomst. Disse husstande fordeler sig således
efter størrelsen af forøgelsen:
9 pct. med
24 pct. med
24 pct. med
14 pct. med

1- 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Der er endvidere opstillet enkelte familieeksempler.
Der er foretaget beregninger over de økonomiske konsekvenser af at tillægge de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag til socialindkomsten. Disse er beregnet til en mindreudgift
på i alt ca. 175 mill. kr. for det offentlige på
årsbasis.
Ved private I individuelle pensionsordninger
forstås ordninger, hvor aftalen er indgået mellem en enkeltperson og et forsikringsselskab.
Det diskuteres, om de private ordninger skal
omfatte både forsikringspræmier og lignende
med fuld fradragsret og forsikringspræmier
m.v. med begrænset fradragsret (3.000 kr.'s fradraget).
Det foreslås, at definere private pensionsordninger som de forsikringsordninger, der beskatningsmæssigt henføres til fradragsposten "forsikringspræmier og lignende med fuld fradragsret".
Det anslås, at omkring 300.000 husstande, svarende til ca. 10 pct. af alle husstande i 1978havde
fradrag under posten forsikringspræmier o.1. med
fuld fradragsret, og at det gennemsnitlige fradrag for personer udgjorde ca. 8.000 kr. i 1978.
Det drøftes, om der i socialindkomstsammenhæng skal indlægges visse grænser for udnyttelse af denne fradragsret, hvilket socialpolitiske hensyn taler for. Der vil imidlertid være
en række såvel begrebsmæssige som administrative problemer forbundet med at indlægge
sådanne grænser.
Der er ikke særlige administrative problemer
forbundet med at give fradrag for private pensionsindbetalinger, såfremt der ikke lægges
grænser for fradragsretten.
Konsekvenserne af at give disse fradrag be-

lyses på familieniveau, ligesom det er beregnet,
at indførelse af fradragsret for de private pensionsindbetalinger vil medføre en merudgift for
det offentlige på i alt ca. 30 mill. kr. på årsbasis.
Der diskuteres principielle argumenter for og
imod dels at tillægge de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag, dels at give fradrag for
private pensionsindbetalinger.
Det anføres, at hensynet til at begrænse den
enkelte persons muligheder for ved hjælp af
fradrag selv at påvirke sin socialindkomst taler
for at vælge en løsning med tillæg af arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag.
På den anden side anføres det, at ud fra en
rent administrativ vurdering vil det være enklest
at vælge en løsning med ubegrænset fradragsret
for private pensionsindbetalinger.
I afsnit 3 overvejes mulighederne for at indføre en social lejeværdi.
Baggrunden for overvejelserne om indførelse
af en social lejeværdi er bl.a. regeringens beslutning om foreløbigt at opgive en omlægning af
rentefradragsretten på skatteområdet. Denne
omlægning var en forudsætning for, at der i
socialindkomstsammenhæng kunne bortses fra
private renteudgifter, idet dette forudsatte en
opdeling af renteudgifter og renteindtægter i
private og erhvervsmæssige renter.
Som argument for at indføre en social lejeværdi kan bl.a. fremføres, at et afkast af de øvrige skattepligtige formuegoder medregnes i socialindkomsten, hvorfor ejendomsformuen ville
undergå særlig behandling, såfremt der ikke
medregnes en lejeværdi, der bl.a. er udtryk for
markedslejen.
Indførelse af en social lejeværdi, der er større end den skattemæssige lejeværdi vil på den
baggrund tilsikre en større ligestilling mellem
ejere og lejere ved beregning af indkomstafhængige offentlige ydelser end efter den vedtagne 1.
fase af socialindkomsten.
Besiddelse af fast ejendom kan i sig selv være
udtryk for en økonomisk evne, idet der oftest
vil være en positiv sammenhæng mellem størrelsen af ejendommens værdi og ejerens øvrige
økonomiske situation.
Fastsættelse af en social lejeværdis størrelse
kan ske ud fra forskellige kriterier. Lejeværdien
kan f.eks. fastsættes ud fra markedslejen.
På baggrund af vurderinger i rapporten fra
embedsmandsgruppen om en koordineret boligog skattepolitik tager arbejdsgruppen bereg-
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ningsmæssigt udgangspunkt i en social lejeværdi på 5 pct. af handelsværdien.
Da den seneste ejendomsvurdering blev foretaget i 1977 (16. almindelige vurdering), må
procenten for den sociale lejeværdi henføres til
året 1977.
Såfremt besiddelse af en ejendom med stor
ejendomsværdi skønnes at være udtryk for særlig stor økonomisk evne sammenlignet med besiddelse af anden formue af samme størrelse,
kan dette tale for at fastsætte en progressiv
skala for beregning af den sociale lejeværdi.
Dette vil føre til, at den sociale lejeværdiprocent for nogle ejendomme fastsættes højere end
markedslejen.
Hvis derimod man sigter mod at behandle
indkomst som følge af ejendomsbesiddelse på
lige fod med anden indkomst, fører dette til,
at den sociale lejeværdi fastsættes ens for alle
ejendomme uanset ejendomsværdi.
Ved fastsættelse af en progressiv skala kunne det vælges at lade progressionen sætte ind
ved ejendomsværdier på 500.000 kr., der stort
set svarer til den gennemsnitlige ejendomsværdi for enfamilieshuse i hovedstadsområdet ved
16. almindelige vurdering pr. 1. april 1977. Ved
fastsættelse af den skattemæssige lejeværdi i
1979 anvendtes for første gang 16. almindelige
vurdering fra 1977.1 1979 satte den skattemæssige progression ind ved 750.000 kr. Der kunne
derfor også for den sociale lejeværdi vælges et
progressionstrin ved 750.000 kr.
Hvis disse grænser vælges, kunne en social
lejeværdiskala se således ud, idet grænserne og
lejeværdiprocenterne baserer sig på 16. almindelige vurdering i 1977:
Den del af ejendomsværdien
der ligger i intervallet fra
0-500.000 kr.
500.000-750.000 kr.
over 750.000 kr.

Lejeværdi
procent
5
7
10

Ved beregning af den skattemæssige lejeværdi er der benyttet en lavere lejeværdi for
personer, der er fyldt 67 år. Der kunne tages et
tilsvarende hensyn ved den sociale lejeværdi.
Det bør dog samtidig overvejes, om ikke de lempeligere regler bør omfatte alle pensionister,
nemlig såvel pensionister over som under 67 år.

En pensionistskala kunne se således ud:
Den del af ejendomsværdien
der ligger i intervallet fra
0-750.000 kr.
over 750.000 kr.

Lejeværdiprocent
1
10

Ved valg af denne skala vil de fleste pensionister ikke få ændret deres socialindkomst. Et
begrænset antal pensionister vil få beregnet en
højere socialindkomst, mens en hel del pensionister vil opnå en nedsættelse af socialindkomsten.
Ved indførelse af en social lejeværdi må der
tages stilling til, om det kun er lejeværdien, der
skal indgå i socialindkomsten, eller om der skal
gives fradrag for vedligeholdelse og ejendomsskatter m.v.
Standardfradraget for vedligeholdelse kan siges at modsvare udgifter, der afholdes for at
erhverve, sikre og vedligeholde et afkast af ejendomsværdien i form af boligbenyttelse (lejeværdien). Der kunne derfor argumenteres for at
give fradrag for dette i den sociale lejeværdi.
Ejendomsskatterne varierer med grundværdien og grundskyldspromillernes størrelse i den
enkelte kommune. På grund af dette, kunne der
argumenteres for at give fradrag for ejendomsskatterne.
På den anden side kan der fremføres argumenter for, at der ikke bør gives fradrag ud fra
en målsætning om så vidt muligt at anvende
bruttobeløb ved opgørelse af socialindkomsten.
Såfremt der indføres en social lejeværdi
efter en progressiv skala, må det overvejes, om
lejeværdien skal beregnes af hver enkelt ejendom eller af den enkelte persons samlede ejendomsværdier. Ved sammenlægning af ejendomsværdier opnås en højere grad af ligestilling
mellem dels de personer, der ejer en ejendom
med en høj ejendomsværdi, og dels de personer,
der ejer flere ejendomme, hvor den samlede
ejendomsværdi er af tilsvarende størrelse.
Ejendommenes værdi varierer mellem de
geografiske områder. Således kan f.eks. en ganske almindelig ejendom i hovedstadsområdet
have samme ejendomsværdi som en ejendom i
provinsen, der har en betydelig bedre kvalitet.
Denne geografiske variation kan dog i stor udstrækning tilskrives forskelle i beliggenheds-
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værdien. Der forekommer derfor ikke at være
grundlag for en geografisk variation i den sociale lejeværdiskala.
Den skala, der vælges for beregning af en social lejeværdi bør principielt anvendes på den til
enhver tid gældende handelsværdi. Dette er
imidlertid ikke praktisk muligt, fordi der kun
hvert 4. år foretages en opgørelse af ejendomsværdierne ved de almindelige vurderinger,
senest 16. almindelige vurdering pr. 1. april
1977. Der bør derfor enten gennemføres en årlig fastsættelse af den sociale lejeværdi eller indføres en automatisk regulering.
Indregning af en social lejeværdi må vurderes i
sammenhæng med behandlingen af formuen i socialindkomsten, idet såvel indregning af et stort
afkast af ejendomsværdien (lejeværdi) som indregning af en stor andel af formuen vil kunne
berøre personer i ejerbolig i særligt stort omfang i forhold til situationen før indførelse af
socialindkomst.
Det er teknisk muligt at foretage en beregning af en social lejeværdi i socialindkomsten
fra 1. januar 1983, hvilket vil sige på grundlag
af indkomstoplysninger fra 1981.
Statsskattedirektoratet har på baggrund af
forudsætninger, der er angivet af arbejdsgruppen opstillet principmodeller for de praktiske
muligheder, der er for at gennemføre arbejdsgruppens alternativer.
Hovedforudsætningerne for modellerne er:
- den sociale lejeværdi beregnes på grundlag
af ejerboligens ejendomsværdi efter en progressiv skala,
- der anvendes en særlig lempelig skala for
alle pensionister,
- beregningen af den sociale lejeværdi skal
eventuelt ske på grundlag af den samlede
ejendomsværdi af ejerboliger for den enkelte skatteyder, og
- ved opgørelse af socialindkomsten skal der
eventuelt ikke gives fradrag for ejendomsskatter og vedligeholdelsesudgifter/standardfradrag.
Statsskattedirektoratet har opstillet to administrative modeller, der belyser mulighederne
for at opfylde disse forudsætninger:
Modell: Den skattemæssige lejeværdi erstattes af en social lejeværdi, der beregnes direkte
på grundlag af ejerboligens ejendomsværdi.

Model II: Den skattemæssige lejeværdi erstattes af en social lejeværdi, der teknisk beregnes ud fra den skattemæssige lejeværdi.
Begge modeller indeholder principielle muligheder for at danne en social lejeværdi, der i
det væsentlige opfylder forudsætningerne.
Begge modeller indebærer også mulighed for,
at der ved opgørelse af den sociale lejeværdi kan
anvendes den samme definition af pensionister,
som i socialindkomstloven, hvilket vil sige alle
der modtager social pension, d.v.s. også pensionister under 67 år.
Begge modeller indeholder samtidig mulighed for, at der ikke gives fradrag for ejendomsskatter, vedligeholdelsesudgifter m.v. Manglende fradragsret vil dog i begge modeller medføre
en del problemer især for ejendomme, der anvendes dels til bolig for ejeren, og dels til erhverv, fordi der i disse tilfælde skal foretages en
opdeling i en erhvervsmæssig og en privat del.
En sådan opdeling vil ifølge skattedepartementet blive uhyre vanskelig at administrere.
Model I giver stor frihed til selvstændigt at
fastlægge regler om social lejeværdi, idet der er
direkte adgang til de edb-registre, der indeholder de grundlæggende oplysninger om ejendomsværdier m.v. Ved model I er der ikke bindinger til de til enhver tid gældende regler om
skattemæssig lejeværdi.
Model II kan opfattes som en enklere ordning, fordi der ikke skal ske særskilt angivelse
af den sociale lejeværdi ved udfyldelse af selvangivelsen. På den anden side kan anføres, at
dette giver politiske og tekniske bindinger til
reglerne for beregning af den skattemæssige lejeværdi.
Det har ikke været muligt at foretage en
samlet opgørelse af det administrative merarbejde ved de forskellige modeller. Der mangler
især en belysning af det eventuelle merarbejde
ved de kommunale ligningsmyndigheders vejledning af borgerne og konsekvenserne for de
sociale myndigheder.
Med disse betydelige forbehold anslår statsskattedirektoratet, at merarbejde i direktoratet
svarer til 2-5 mandår på årsbasis. For de kommunale ligningsmyndigheder anslås merarbejdet
ved model I til 20-25 mandår på årsbasis, hvis
ejendomsværdierne sammenlægges. For model
II anslås merarbejdet under samme forudsætninger til 5 mandår på årsbasis, men med de begrænsninger, som er nævnt ovenfor vedrørende
denne model.
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Merarbejdet ved ikke at anerkende fradrag alle husstande med børn få forøget deres socialfor vedligeholdelsesudgifter m.v. er ved begge indkomst. Disse husstande fordeler sig således
efter størrelsen af forhøjelsen:
modeller anslået til 42-47 mandår på årsbasis.
Hertil kommer mindre merudgifter til eta1- 5.000 kr.
3 pct. med
blering og drift af statsskattedirektoratets edb14 pct. med
5.000-10.000 kr.
systemer.
32 pct. med
10.000-20.000 kr.
Arbejdsgruppen har foretaget en række be7 pct. med
over 20.000 kr.
regninger og statistiske analyser for at vurdere,
hvorledes den sociale lejeværdi indvirker på den
Efter social lejeværdi II vil f.eks. 96 pct. af
gældende socialindkomst. Datagrundlaget er
Danmarks Statistiks selvangivelsesundersøgelse alle husstande med børn og ejerbolig få forhøjet
deres socialindkomst. Disse husstande fordeler
for indkomståret 1977.
Selvangivelsesundersøgelsen giver ikke mulig- sig således efter størrelsen af forhøjelsen:
hed for at konstatere, hvilke husstande, der
1- 5.000kr.
modtager indkomstafhængige offentlige ydel3 pct. med
ser, og hvilke, der ikke gør det. Det er derfor
5.000-10.000 kr.
23 pct. med
ikke muligt at vurdere, hvorledes socialind57 pct. med
10.000-20.000 kr.
komsten ændres alene for de husstande, der
13 pct. med
over 20.000 kr.
modtager indkomstafhængige offentlige ydelser.
De økonomiske konsekvenser for det offentArbejdsgruppen har med udgangspunkt i de lige på årsbasis af at lægge en social lejeværdi til
opstillede lejeværdiskalaer og den brede defini- socialindkomsten vil for alle ydelsers vedkomtion af pensionistbegrebet foretaget to forskel- mende i alt være mindreudgifter på ca. 340 mill,
lige analyser af virkningerne. Disse alternative kr. for social lejeværdi I og ca. 205 mill.kr. for
analyser er opstillet uafhængigt af de admini- social lejeværdi II.
I afsnit 4 diskuteres, om der ved opgørelse af
strative modeller, der er nævnt ovenfor. De anvendte kombinationer af sammenlægning/ikke- socialindkomsten skal gives fradrag for de særsammenlægning og fradrag/ikke-fradrag skal lige afskrivninger, der omfatter forskudsafskrivkun betragtes som eksempler, idet der intet ninger, nettovarelagernedskrivninger og henlægteknisk er til hinder for andre kombinationer. gelse til investeringsfonds.
Social lejeværdi I: Ejere af flere ejerboliger
Baggrunden for overvejelserne er, at der ved
skal have sammenlagt deres ejendomsværdier opgørelse af socialindkomstens indkomstside er
før beregning af den sociale lejeværdi. Der gi- tilstræbt dels at opgøre en bruttoindkomst, som
ves ikke fradrag for ejendomsskatter og udgifter i størst mulig udstrækning er udtryk for den
til vedligeholdelse m.v.
enkeltes forbrugsmulighed, dels at begrænse
Social lejeværdi II: Ejere af flere ejerboliger den enkeltes muligheder for at foretage tidsskal ikke have sammenlagt deres ejendomsvær- mæssige forskydninger af indkomsterhvervelsen.
dier før beregning af den sociale lejeværdi. Der
Reglerne om forskudsafskrivninger gennemgives fradrag for ejendomsskatter og udgifter gås, og det anføres, at de i en række tilfælde
til vedligeholdelse m.v.
ikke svarer til den faktiske nedslidning, samt
Generelt viser analysen, at pensionister ikke økonomiske og tekniske forældelse. Hertil komved nogen af de to analyser bliver berørt i næv- mer, at forskudsafskrivninger kan anvendes til
neværdig grad af, at der til deres socialindkomst at nedbringe indkomsten i de år, hvor vedkomlægges en social lejeværdi. For mange pensio- mende modtager indkomstafhængige offentlige
nister under 67 år vil socialindkomsten blive ydelser.
nedsat, da den sociale lejeværdi vil være mindre
På den anden side anføres det, at såfremt der
end den skattemæssige lejeværdi. Endelig vil der ved opgørelse af socialindkomsten ikke gives
være nogle pensionister, hvis socialindkomst fradrag for forskudsafskrivninger, bliver det
forøges, når der vælges en løsning, hvor udgif- samlede afskrivningsgrundlag formindsket, såleterne til ejendomsskatter og vedligeholdelse des at der ikke i socialindkomstsammenhæng
ikke kan fratrækkes.
ordinært kan afskrives så meget som for persoEfter social lejeværdi II vil f.eks. 56 pct. af ner, der ikke benytter forskudsafskrivninger.
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Da der ikke ligger en direkte driftsomkostning bag anvendelsen af reglerne om varelagernedskrivninger, kan der argumenteres for ikke
at give fradrag for disse i socialindkomsten. På
den anden side kan det fremføres, at virkningen af varelagernedskrivninger blot består af
en etårig udskydelse af indkomsterhvervelsen,
idet nedskrivningerne tages til indtægt det
efterfølgende år.
Der kan argumenteres både for og imod, at
reglerne om varelagernedskrivninger anvendes
til at opnå en tidsmæssig omplacering af indkomsten. Reglerne om varelagernedskrivninger
åbner dog i et vist omfang mulighed for en sådan tidsmæssig omplacering.
Henlæggelse til investeringsfonds indebærer
en skattefri opsparing, som skal anvendes til
forlods afskrivning på de aktiver, dér anskaffes
for de frigivne midler.
Da de frigivne midler skal anvendes til forlods afskrivning, øver de indflydelse på afskrivningsgrundlaget for de ordinære afskrivninger,
således at de ordinære afskrivninger formindskes.
Der er dog meget der taler for, at der ikke i
socialindkomstsammenhæng gives fradrag for
henlæggelse til investeringsfonds, dels fordi
denne henlæggelse giver den enkelte skatteyder mulighed for at reducere store overskud,
dels fordi henlæggelse til investeringsfonds må
behandles parallelt med indskud på etableringskonto, som der ikke gives fradrag for i socialindkomsten, jfr. lov om socialindkomst.
Det anføres generelt, at da der ved anvendelse af reglerne om forskudsafskrivninger, varelagernedskrivninger og især henlæggelse til investeringsfonds ofte ikke ligger en direkte
driftsomkostning bag, kan der fremføres vægtige argumenter for ikke at give fradrag for disse særlige afskrivninger i socialindkomsten.
Det gennemgås, hvilke administrative forudsætninger der må opfyldes for at gøre det praktisk muligt ikke at give fradrag for de særlige
afskrivninger i socialindkomsten. De administrative konsekvenser for ligningsmyndighederne er under bestemte forudsætninger af statsskattedirektoratet anslået til ca. 3 mandår på
årsbasis.
Der foreligger kun meget begrænsede oplysninger om størrelsen og anvendelsen af de særlige afskrivninger. Ålborg kommune har imidlertid ladet foretage en undersøgelse af omfanget.

Hovedresultaterne af denne undersøgelse er gengivet.
På grund af de sporadiske oplysninger på
området har det ikke været muligt at beregne
de økonomiske konsekvenser for det offentlige.
Disse er dog for socialministeriets og undervisningsministeriets områder skønnet at udgøre
en mindreudgift på ca. 35 mill. kr. på årsbasis.
I afsnit 5 sammenfattes de økonomiske
aspekter omkring 2. fase af socialindkomsten.
Der er foretaget en række beregninger af de
økonomiske konsekvenser på familieniveau af
at tillægge de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag og at indføre en social lejeværdi,
idet det ikke har været muligt at tage hensyn
til de særlige afskrivninger.
Der er ved familieberegningerne anvendt
selvangivelsesundersøgelsen for 1977 med den
usikkerhed, der knytter sig hertil. Endvidere
er beregningerne foretaget under bestemte forudsætninger omkring størrelsen og fordelingen
af de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag.
På denne baggrund og med udgangspunkt i
social lejeværdi II er det beregnet, at f.eks. alle
husstande med børn vil 64 pct. få forøget socialindkomsten. Disse husstande fordeler sig således efter størrelsen af forøgelsen:
4 pct. med
12 pct. med
26 pct. med
22 pct. med

1- 5.000kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Tilsvarende kan anføres, at for f.eks. alle
husstande med børn og en socialindkomst på
140.000-160.000 kr. vil 81 pct. få forøget socialindkomsten. Disse husstande fordeler sig således efter størrelsen af forøgelsen:
3 pct. med
10 pct. med
29 pct. med
38 pct. med

1- 5.000kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Der er endvidere opstillet eksempler på,
hvordan 2. fase (eksklusive de særlige afskrivninger) vil påvirke forskellige familiers økonomi. Således er det angivet, at en husstand, der
bor i ejerbolig med en samlet socialindkomst
på 150.000 kr. vil få en forøgelse af socialind-
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komsten på gennemsnitlig 23.900 kr. Familien
har to børn, hvoraf det ene går i børnehave,
medens det andet går på fritidshjem. Familien
vil på årsbasis få ændret følgende sociale ydelser
således:
Reduktion af børnetilskud
1.434 kr.
Forøgelse af daginstitutionsbetaling
1.255 kr.
I alt
2.689 kr.

Der er endvidere foretaget en beregning af
de samlede økonomiske konsekvenser. Beregningeme er foretaget på grundlag af gældende
lovgivning i 1981, herunder de nye regler om
daginsititutionsbetaling. Beregningerne er foretaget i pris- og lønniveau januar 1980 og på
grundlag af det gennemsnitlige aktivitetsniveau
i 1981. Beregningsresultaterne er angivet i afrundede beløb til hele 5 mill.kr.

Beregningseksempler på de økonomiske konsekvenser for det offentlige på årsbasis af 2. fase af
socialindkomsten.
PL-niveau januar 1980

1) Årsagen til det negative beløb er næsten udelukkende, at alle pensionister får beregnet den sociale lejeværdi
efter den lempelige skala, medens den lempelige skala ved den skattemæssige lejeværdi kun omfatter personer
over 67 år.
2) Heri ikke inkluderet de provenumæssige virkninger af ikke at give fradrag for de særlige afskrivninger m.v.

18
Det anslås skønsmæssigt, at følgende antal
husstande vil blive berørt af indførelse af 2.
fase af socialindkomsten, idet det dog bemærkes, at der for Statens Uddannelsesstøtte er
angivet antallet af berørte støttemodtagere.
Det understreges, at antallet af husstande ikke
kan sammenlægges, da samme husstand kan
blive berørt af ændringer i mere end en ydelse.

de ikke direkte kan sammenlignes med de anførte familieeksempler. Til illustration kan anføres en familietype, hvor både manden og
kvinden er funktionærer. Familien har to børn,
hvoraf det ene er i vuggestue, medens det andet er i børnehave. Familien bor i ejerbolig.
Ved en A-indkomst på 170.000 kr. vil familien
få ændret sine økonomiske forhold således:

Der foreligger ikke opgørelse over antal husstande der bliver berørt på boligministeriets område.
Til belysning af forskellen mellem fase I og
fase II af socialindkomsten er af lovmodelrådets sekretariat gennemført en række samordningsberegninger. I alt er der gennemregnet 30
familietyper. Resultaterne af disse beregninger
er gengivet i bilag 5.
Samordningsberegningerne er foretaget under en række bestemte forudsætninger, hvorfor

Det ses, at familien får forøget sin socialindkomst fra 125.550 kr. efter fase I til 166.800
kr. efter fase II. Der sker således en forøgelse
med 41.250 kr. Dette medfører, at familien får
forøget sin daginstitutionsbetaling med (16.050
+ 14.040) 2.010 kr. og får reduceret sine børnetilskud med (4.192 * 2.824) 1.368 kr. Familiens nettoindkomst bliver som følge heraf nedsat fra 116.371 kr. til 112.993 kr. eller med
3.378 kr.
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2. Behandling af pensionsudbetalinger i
forbindelse med socialindkomsten
2.1. Den generelle problemstilling
I henhold til lov om socialindkomst gives der
ikke fradrag for fuldt fradragsberettigede indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed og
indekskontrakter, når disse ordninger er indgået
mellem en enkeltperson og et forsikringsselskab
eller en pensionskasse (private ordninger). Der
gives heller ikke fradrag for indbetalinger til
forsikringspræmier m.v. med begrænset fradragsret (3.000 kr.'s fradraget).
I betænkningen fra folketingets socialudvalg
af 27. maj 1980 over forslag til lov om socialindkomst m.v. er det anført (side 2):
"Socialministeren har under udvalgsbehandlingen oplyst,at det er regeringens opfattelse,
at der ved opgørelsen af socialindkomsten
må sikres ligestilling af persongrupper med
forskellige pensionsordninger. ligestillingen
er ikke teknisk mulig fra 1981. Socialministeren vil derfor fremsætte lovforslag om
fuld gennemførelse af ligestillingen i folketingssamlingen 1980-81. Dette lovforslag
skal træde i kraft den 1 .januar 1982.

ligestillingen opnås bedst ved i socialindkomsten at medtage såvel egne som arbejdsgiverfinansierede pensionsbidrag for lønmodtagere, hvor arbejdsgiveren som led i et
ansættelsesforhold indbetaler bidrag til en
pensionsordning. Endvidere medtages et beregnet bidrag for tjenestemænd og personer
med tjenestemandslignende ordninger. Såfremt dette ikke viser sig muligt i praksis,
sikres ligestillingen ved i socialindkomsten at
give fradrag for indbetalinger til private/
individuelle pensionsordninger.
Socialministeren har bedt arbejdsgruppen
om socialindkomst om at fremskynde det
igangværende arbejde med disse spørgsmål.
Arbejdsgruppen skal snarest muligt udarbejde en teknisk detaljeret redegørelse om gennemførelse af regeringens hensigt".
Nedenfor diskuteres dels muligheden for at
medtage arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger m.v., dels den sekundære løsning at
give fradrag for indbetalinger til private/individuelle pensionsordninger.

2.2. Arbejdsgiveradministrerede
pensionsordninger
Ved arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger forstås ordninger, hvor arbejdsgiveren som
et led i ansættelsesforholdet sikrer lønmodtageren et pensionstilsagn, hvad enten der foretages indbetaling af et bidrag eller ej.
De arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger kan hensigtsmæssigt opdeles i fire hovedgrupper:

grupper med henblik på en belysning af ordningernes indhold og omfang samt eventuelle særlige problemer ved medregning i socialindkomsten.
2.2.1. Forsikringsmæssigt eller på anden

måde afdækkede ordninger.

De forsikringsmæssigt eller på anden måde afdækkede pensionsordninger er karakteriseret
ved, at lønmodtagerne har en juridisk ret til
pensionen samt at arbejdsgiveren indbetaler et
bidrag til pågældende pensionsordning. Disse
pensionsordninger opdeles ifølge pensionsbeI det følgende gennemgås de enkelte hoved- skatningsloven i fem hovedgrupper:

1. Forsikringsmæssigt eller på anden måde
afdækkede pensionsordninger.
2. Tjenestemandspensioner og lignende.
3. Arbejdsmarkedets Tillægspension
4. Andre pensionstilsagn.
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a) Pensionsordninger med løbende udbetalinger
b) Rateforsikring i pensionsøjemed
c) Kapitalforsikring i pensionsøjemed
d) Opsparing i pensionsøjemed
e) Indeksordninger.

For pensionsordninger med løbende udbetalinger gælder, at de løbende udbetalinger skal
medregnes til den berettigedes skattepligtige
indkomst i udbetalingsårene. Ved medlemmets
udtræden af pensionskassen eller ved forsikringens ophævelse skal der betales en afgift af udbetalingen, og i visse tilfælde en tillægsafgift.

2.2.1.1. Pensionsordningernes indhold

I dette afsnit gives en beskrivelse af indholdet
af de enkelte ordninger.
Kendetegnende for de forsikringsmæssigt
eller på anden måde afdækkede ordninger er, at
de finansieres ved pensionsbidrag, der indbetales af arbejdsgiveren og skattemæssigt holdes
uden for arbejdstagerens skattepligtige indkomst. Dette gælder, uanset om pensionsbidraget ifølge pensionsaftalen mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren omfatter både arbejdsgiverbidrag og medarbejderbidrag.
Endvidere er det efter pensionsbeskatningsloven et krav, at pensionsordningen oprettes
som tilhørende arbejdstageren.
Pensionsbidrag kan både ydes som løbende
bidrag og som engangsindskud fra arbejdsgiveren. Indskud fra arbejdstageren selv ud over de
aftalte bidrag behandles derimod som indskud
til en privat ordning. Eget indskud i en kapitalpensionsordning (kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed) kan dog
ikke ske.
Pensionsbidrag fra arbejdsgiveren kan også
forekomme efter ansættelsesforholdets ophør,
idet pensionsbeskatningslovens § 19 hjemler
skattefritagelse for beløb, der af en arbejdsgiver
indbetales til en pensionsordning for en fratrådt arbejdstager eller for en afdød arbejdstagers ægtefælle eller børn under 24 år. Denne
regel gælder dog kun indbetalinger til en pensionsordning med løbende udbetalinger.
2.2.LI.1. Pensionsordninger med løbende
udbetalinger
For pensionsordninger med løbende udbetalinger er der en begrænsningsregel ved engangsindskud og indbetalingsperioder under 10 år.
Her fordeles det samlede fradrag over 10 år med
lige store fradrag hvert år. Hvert år kan dog fratrækkes maksimalt 25.000 kr. af forfaldne præmier. I de arbejdsgiveradministrerede ordninger
har begrænsningsreglen dog kun betydning i
tilfælde, hvor arbejdstager f.eks. selv foretager
et indskud i ordningen til forøgelse af pensionsanciennitet eller lignende.

Pensionskasseordninger
Pensionskasseordninger er ordninger i pensionskasser, der omfattes af lov om tilsyn med pensionskasse. Disse ordninger giver ret til løbende
livsbetingede ydelser i form af alderspension
(dog tidligst fra det fyldte 60. år eller den lavere
pensionsalder, som er godkendt af ligningsrådet),
invalidepension, ægtefællepension og børnepension (dog længst til børnenes fyldte 24. år).
At en ydelse er livsbetinget, betyder, at den
bortfalder ved den berettigedes død.
Pensionskasser, pensionsfonds m.v., der er
godkendt i medfør af pensionsbeskatningslovens § 6, omfattes ikke af lov om tilsyn med
pensionskasser. Disse kasser og fonds har til
formål at yde pension som ovennævnte pensionskasser. Der foreligger kun et beskedent
antal ordninger, der er godkendt i medfør af
pensionsbeskatningslovens § 6, og de fleste omfatter kun få personer. Af større fonds kan dog
nævnes Lægernes Pensionskasse.
R ente for sikringer
Livrente- eller invaliderenteforsikring, overlevelsesrente eller en kombination af disse er ordninger i forsikringsselskaber, hvorved der sikres
den forsikrede, hans ægtefælle og/eller børn
livsbetingede ydelser under samme betingelser
som nævnte under pensionskasseordninger. Forsikringen kan oprettes både som selvpensionering (privat ordning) og som en pensionsordning for en ansat. Forsikringer, der er oprettet
før pensionsbeskatningslovens ikrafttræden den
1. januar 1972, behøver dog ikke at opfylde de
særlige aldersbetingelser.
Livrenter eller overlevelsesrenter med garanterede udbetalinger er samme forsikring som
ovennævnte renteforsikringer, men med tilknyttet garanti for, at ydelserne kommer til udbetaling i en vis periode, selv om forsikrede dør.
2.2.1.1.2. Rateforsikringer i pensionsøjemed
Rateforsikringer i pensionsøjemed er kapitalforsikringer i forsikringsselskaber, hvor forsikringssummen udbetales i lige store rater over en pe-
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riode på mindst 10 år.
Forsikringen skal være oprettet inden den forsikredes fyldte 55. år. Raterne skal primært udbetales til den forsikrede selv, og udbetalingerne må tidligst begynde ved det fyldte 60. år
eller den lavere pensionsalder, der er godkendt
af ligningsrådet. Det kan dog også aftales, at udbetalingerne begynder i tilfælde af indtruffen invaliditet eller død før den forsikredes fyldte
60. år. Forsikringen kan oprettes både som selvpensionering og som en pensionsordning for
en ansat.
Som begunstiget ved forsikredes død må kun
indsættes enten "nærmeste pårørende" i forsikringsaftalelovens forstand eller ægtefælle (herunder fraskilt ægtefælle) eller livsarvinger (herunder stedbørn og disses livsarvinger).
Rateforsikringer, der er oprettet før pensionsbeskatningsloven behøver dog ikke at opfylde
de her nævnte betingelser.
For indbetalingerne gælder samme begrænsningsregel som nævnt under pensionsordninger
med løbende udbetalinger.
De årlige udbetalinger (raterne) og bonusudbetalinger skal medregnes til den skattepligtige indkomst i de år, hvor de udbetales. Hvis
forsikringen ophæves, skal der betales en afgift på 40 pct. af tilbagekøbsværdien og en særlig tillægsskat.
2.2.1.1.3. Kapitalforsikringer i pensionsøjemed
Kapitalforsikringer i pensionsøjemed er forsikringsordninger i forsikringsselskaber, hvor der
ved pensionsalderens indtræden eller ved tidligere indtruffen invaliditet eller død udbetales
en forsikringssum en gang for alle.
Forsikringen kan kun oprettes for ansatte
hos en arbejdsgiver og skal være oprettet inden
arbejdstagerens fyldte 60. år og må tidligst
komme til udbetaling til ham selv ved det fyldte
60. år eller en eventuel lavere godkendt pensionsalder, og senest ved det fyldte 70. år.
Som begunstiget ved død må kun indsættes
samme personkreds som nævnt under rateforsikringer i pensionsøjemed.
Kapitalforsikringer, der er oprettet før pensionsbeskatningsloven, behøver dog ikke at opfylde de nævnte betingelser.
En kapitalforsikring i pensionsøjemed kan
også oprettes som en ren dødsfaldsforsikring.
For indbetalinger til en kapitalforsikring i
pensionsøjemed er der fastsat visse begræns-

ninger, som også gælder for ordninger, der er
oprettet før pensionsbeskatningsloven. De går
ud på, at der til en arbejdstagers kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed i alt må anvendes højst 15 pct. (for personer over 45 år
20 pct.) om året af arbejdstagerens samlede lønindtægt hos vedkommende arbejdsgiver. Endvidere gælder det som overgrænse, at arbejdstagerens arbejdsgivere tilsammen højst må anvende et bestemt beløb pr. indkomstår til arbejdstagerens samlede kapitalpensionsordninger. Beløbet pristalsreguleres og udgør for 1980:
62.400 kr.
Efter opnået pensionsalder, eller ved forsikredes invaliditet eller død forinden, udbetales
forsikringssummen uden skattepligt, men der
svares en afgift på 40 pct. af udbetalingen. Ved
udbetaling i andre tilfælde svares afgiften med
40 pct. af udbetalingen, og der pålignes tillægsskat.

2.2.1.1.4. Opsparing i pensionsøjemed
Opsparing i pensionsøjemed er opsparingsordninger med konti i pengeinstitutter med særligt
godkendte opsparingsfonds. Ordningerne går ud
på, at den opsparede kapital med renter kommer
til udbetaling ved pensionsalderens indtræden
eller ved tidligere indtruffen invaliditet eller død.
Ordningen kan kun oprettes for ansatte hos
en arbejdsgiver og skal være oprettet inden arbejdstagerens fyldte 60. år og skal primært tilfalde ham selv. Udbetaling til arbejdstageren må
tidligst ske ved hans fyldte 60. år eller eventuelle lavere godkendte pensionsalder (eller invaliditet), og udbetaling skal ske senest ved det
fyldte 70. år.
Pensionsaftalen må ikke indeholde bestemmelse om udbetaling til andre end ægtefælle
eller livsarvinger (fraskilt ægtefælle, stedbørn
og disses livsarvinger) i tilfælde af arbejdstagerens død.
For opsparingsordninger, oprettet før pensionsbeskatningsloven, gælder disse betingelser
dog ikke.
De opsparede midler kan efter aftale mellem
arbejdstageren, arbejdsgiveren og vedkommende
pengeinstitut anbringes i visse værdipapirer.
For indbetalingerne gælder samme indskrænkninger og for udbetalingerne samme beskatningsregler som nævnt ovenfor under kapitalforsikringer i pensionsøjemed.
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2.2.1.1.5. Indeksordninger
Retten til at tegne indekskontrakter ophørte
i 1971, men et stort antal ordninger fra før den
tid er stadig løbende.
Efter lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing har der kunnet oprettes i alt 6 kontrakter for hver person.
Hver kontrakt giver den pågældende selv ret til
fra det fyldte 67. år at få udbetalt 500 kr. årlig (1956-niveau) med en pristalsregulering (indekstillæg) fra staten. Udbetalingsperioden skal
være mindst 10 år. Retten til indekstillæg bortfalder, hvis præmien eller indskud ikke betales
rettidigt. Endvidere bortfalder retten til indekstillæg ved interessentens død.
En indeksforsikring er en indekskontrakt,
der er knyttet til en livrenteforsikring eller en
rateforsikring.
Hvis en indeksforsikring misligholdes eller interessenten dør, bortfalder indekskontrakten
(retten til indekstillæg), og forsikringen behandles herefter som en almindelig livrente eller rateforsikring i pensionsøjemed.
En indeksopsparing er en indekskontrakt,
der er knyttet til en indlånskonto i et pengeinstitut. Hvis interessenten dør, vil en sådan
ordning automatisk bortfalde. Hvis kontrakten
misligholdes, bortfalder retten til indekstillæg,
og der kan ikke foretages yderligere indbetalinger, men interessenten kan i disse tilfælde lade
midlerne blive stående til senere ratevis udbetaling i overensstemmelse med opsparingsaftalen.
Disse rateudbetalinger vil i så fald være indkomstskattepligtige .
For udbetalinger fra en indeksordning gælder, at udbetalingerne i henhold til kontrakten
(og statens indekstillæg) skal medregnes til den
skattepligtige indkomst i udbetalingsårene.
2.2.1.2. Pensionsordningernes omfang
Der foreligger ingen samlede opgørelser over antallet af arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, ligesom der ikke findes nogen fordeling af disse på de forskellige pensionsformer.
En total kortlægning af disse pensionsordninger
ville kræve, at der rettes henvendelse til samtlige forsikringsselskaber, pengeinstitutter og pensionskasser. Dette har ikke været muligt for arbejdsgruppen, bl.a. af tidsmæssige grunde. Arbejdsgruppen har derfor haft kontakt med forskellige større forsikringsselskaber med henblik
på at tilvejebringe et overblik over området.

Dette er imidlertid vanskeliggjort af, at de ønskede oplysninger ofte ikke foreligger i forsikringsselskaberne i en tilgængelig form, således
at der ofte skal foretages særlige statistiske edbkørsler for at tilvejebringe oplysningerne.
Gruppen pensionsordninger med løbende udbetalinger omfatter to hovedgrupper af ordninger, dels ordninger i pensionskasser og dels ordninger i forsikringsselskaber (renteforsikrjnger).
Ifølge forsikringsrådets beretning fandtes ved
udgangen af 1977 205 pensionskasser med omkring 180.000 medlemmer, hvoraf ca. 13.000
medlemmer var pensionerede. På grundlag af
de senere års udvikling i antallet af pensionskassemedlemmer skønnes det, at der i dag er
omkring 200.000 medlemmer i pensionskasser,
hvoraf ca. 185.000 er tjenstgørende medlemmer, medens ca. 15.000 er pensionerede medlemmer.
Medlemskab af en pensionskasse er som regel
led i en aftale med arbejdsgiveren. På grundlag
af oplysninger fra forsikringsrådets beretning
kan den gennemsnitlige årlige indbetaling pr.
medlem i 1977 anslås til ca. 9.500 kr. Under
forudsætning af en årlig stigning på 10 pct., kan
den gennemsnitlige årlige indbetaling anslås til
ca. 12.500 kr. i 1980. Det må dog antages, at
der fra medlem til medlem er stor variation i
den årlige indbetaling. Således vil der for en
overenskomstansat akademiker i staten med en
løn på ca. 160.000 kr. blive indbetalt omkring
25.000 kr.
Af forsikringsrådets beretning fremgår, at
der med udgangen af 1977 var ca. 240.000
renteforsikringer. På grundlag af udviklingen de
senere år skønnes det, at der i dag er omkring
270.000 rente forsikringer.
Disse rente forsikringer kan være såvel arbejdsgiveradministrerede som private ordninger.
Der foreligger ingen oplysninger om, hvor stor
en andel af disse ordninger, der administreres
af arbejdsgiverne. På grundlag af oplysninger fra
forskellige forsikringsselskaber kan det imidlertid anslås, at en meget stor andel er arbejdsgiveradministrerede ordninger. Samme forsikringsselskaber oplyser, at præmien for de arbejdsgiveradministrerede rente forsikringer typisk beregnes som en procentdel af lønnen, og at
denne procent oftest udgør mellem 10 og 15
pct. af lønnen. Der foreligger ikke oplysninger
om den gennemsnitlige præmies størrelse for
renteforsikringer.
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De grupper af overenskomstansatte i den
offentlige sektor, som har en til ansættelsesforholdet knyttet pensionsordning, vil typisk
have en ordning med løbende udbetaling. Lønnings- og pensionsdepartementet har skønnet,
at af de knap 25.000 ansatte i staten med pensionsordning blev der for ca. 90 pct. indbetalt 15 pct. af lønnen (5 + 10 pct.'s ordninger),
mens der for hovedparten af den resterende
gruppe indbetales 12 pct. (4 + 8 pct.'s ordninger). Lønnings- og pensionsdepartementet har
samtidig ud fra et groft skøn antaget, at ca.
70.000 personer i kommunerne har en pensionsordning, heraf ca. 12.000 med 5 + 10 pct.'s
ordninger og ca. 58.000 med 4 + 8 pct .'s ordninger.
Der var ved udgangen af 1979 i alt godt
110.000 rateforsikringer i pensionsøjemed.
Denne pensionsform kan være såvel privat som
arbejdsgiveradministreret. Der foreligger imidlertid ikke oplysninger om det antal af disse
ordninger, som administreres af arbejdsgiverne.
På grundlag af oplysninger fra forskellige forsikringsselskaber kan det dog anslås, at hovedparten af disse er private ordninger, ligesom det
er opfattelsen, at der er betydelig større spredning i pensionsbidragets størrelse for rateforsikringer end for renteforsikringer. Hertil kommer, at bidraget i mindre omfang end for renteforsikringer beregnes som en procentdel af lønnen.
På grundlag af indhentede oplysninger fra et
enkelt forsikringsselskab kan den gennemsnitlige præmie for arbejdsgiveradministrerede
rente- og rateforsikringer samt indeksordninger
anslås til knap 16.000 kr. årligt (september
1980-niveau). For den del af disse ordninger,
hvor pensionsbidraget er fastsat som en procent
af lønnen ser fordelingen således ud:
Under 8 pct. af lønnen
ca. 15 pct.
Mellem 8 pct. og 12 pct.
af lønnen
ca. 40 pct.
Over 12 pct. af lønnen
ca. 45 pct.
Det bemærkes, at disse oplysninger bygger på
et begrænset udsnit, hvorfor de kan være forbundet med betydelig usikkerhed.
Der skønnes ved udgangen af 1979 af være
i alt ca. 70.000 kapitalforsikringer i pensionsøjemed. Disse ordninger kan udelukkende tegnes som arbejdsgiveradministrerede ordninger

og vil hovedsagelig omfatte privatansatte lønmodtagere samt visse grupper af offentligt ansatte. Den årlige præmie til disse ordninger varierer meget.
For opsparing i pensionsøjemed, der er oprettet i pengeinstitutter eller særligt godkendte
opsparingsfonds, fandtes ved udgangen af 1979
knap 200.000 ordninger, der alle er oprettet
som led i et ansættelsesforhold, og som hovedsagelig omfatter privatansatte lønmodtagere.
Der foreligger ikke tilgængelige oplysninger om
størrelsen af de gennemsnitlige indbetalinger til
denne pensionsform.
På baggrund af indberetninger til statsskattedirektoratet om indbetalinger til kapitalforsikringer i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed kan følgende fordeling af størrelsen af
indbetalingerne anføres for 1978:
Beløb sinterval

kr.
1- 5.000
5.000-10.000
10.000-25.000
25.000-50.000
over 50.0001}
lait

Lønmodtagere
%-fordeling
49
20
24
5
2
100

Gennemsnit
pr. lønmodtager, kr.
2.004
7.110
14.763
33.869
77.506
8.849

1) Maksimal (skattefri) indbetaling 52.800 kr.

Der fandtes ved udgangen af 1978 i alt ca.
2.125.000 indeksordninger. Hovedparten af
disse ordninger antages at være indekskontrakter, hvor hver person kan have tegnet maksimalt
6 kontrakter. Der foreligger ikke oplysninger
om, hvor mange af disse ordninger, der administreres af arbejdsgiverne. Dog må det antages
at være et meget begrænset antal, for hvilket
arbejdsgiverne foretager indbetalinger.
På baggrund af disse oplysninger om antallet
af arbejdsgiveradministrerede ordninger fordelt
på de forskellige pensionsformer og under hensyntagen til, at et antal ordninger vedrører
pensionerede medlemmer, og at en person kan
have liiere pensionsordninger, skønnes det, at
der i 1980 eica. 600.000 lønmodtagere der har
arbejdsgiveradministrerede
pensionsordninger
som er forsikringsmæssigt eller på anden måde
afdækket. Heraf anslås skønsmæssigt ca.
100.000 at være ansat inden for den offentlige
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sektor.
På baggrund af de sporadiske oplysninger om
de årlige indbetalinger skønnes det meget forsigtigt , at et gennemsnit af disse for hovedparten vil udgøre 10.000-15.000 kr. pr. år. Det
kan samtidig meget forsigtigt antages, at hvor
præmien beregnes som en procent af lønnen, vil
denne typisk ligge i intervallet 10-15 pct. af
lønnen.
2.2.1.3. Særlige forhold
Om de praktiske muligheder for at medregne
pensionsbidragene har forsikringsrådet oplyst,
at de nødvendige oplysninger i de fleste tilfælde formentlig vil kunne indhentes hos arbejdsgiverne .
Ved pensionsordninger i forsikringsselskaber
må arbejdsgiverne dog i visse tilfælde indhente
oplysningerne hos forsikringsselskabet, som
imidlertid altid vil kunne give dem.
Det må dog bemærkes, at det forekommer,
at en pensionsordning er indrettet således, at bonus, så længe den forsikrede er tjenstgørende,
udbetales til arbejdsgiveren. På baggrund af oplysninger fra forskellige forsikringsselskaber kan
det skønsmæssigt anslås, at kun et begrænset
antal af pensionsordningerne i forsikringsselskaber indeholder bestemmelser om, at bonus
udbetales til arbejdsgiveren.
Såfremt denne bonus ikke fratrækkes det
indbetalte bidrag, vil det give et skævt billede
for den enkelte lønmodtager, da det faktisk
ydede bidrag fra arbejdsgiveren bliver for stort
i forhold til den pension, der kommer til udbetaling. Principielt burde bonus derfor fratrækkes det pensionsbidrag, som indbetales for den
enkelte lønmodtager. Arbejdsgiverne bruger
disse tilbagebetalinger til mange forskellige formål (individuelle forbedringer af de aktuelle
pensioner, dyrtidsreguleringer af de aktuelle
pensioner, henlæggelser i særlige bonusfonds
til brug for senere formål eller andet).
Den opgjorte bonus fremkommer hovedsagelig som forskellen mellem den til forsikringsordningen anvendte grundlagsrente og den af
selskabet faktisk opnåede gennemsnitsrente.
Da beregningsgrundlagets rente i dag udgør
4% - Al/i% og gennemsnitsrenten er ca 10% højere, vil tilbagebetalingerne udgøre meget betydelige beløb, som er af vidt forskellig størrelse.
Det er ikke muligt for forsikringsrådet at
foretage skøn over disse tilbagebetalinger på

hvert enkelt medlem bl.a. fordi den tid den enkelte forsikring har været i kraft, har stor indflydelse på størrelsen af tilbagebetalingen, idet
bonus beregnes på grundlag af det samlede opsparede beløb hos den enkelte forsikringstager.
Et eksempel kan imidlertid belyse problemet,
idet der er foretaget en beregning af, hvor stor
en del af en given præmie, der i gennemsnit
tilbagebetales i form af kontant bonus. Bonus
er beregnet for 3 personer på henholdsvis 25 år,
35 år og 45 år med en pensionsforsikring, der
kommer til udbetaling med alderspension ved
det fyldte 60. år eller med en enkepension på
60 pct. af alderspensionen ved dødsfald forinden. Den gennemsnitlige bonus udgør for den
25 årige 181 pct. af præmien, for den 35 årige
116 pct. af præmien og for den 45 årige 66 pct.
af præmien. Bonus er beregnet på grundlag af
gældende satser og der er ikke taget hensyn til
den tidsmæssige forskydning mellem indbetaling af præmien og udbetaling af bonus. Det
er forudsat, at præmien ikke reguleres efter
tegningen af forsikringen.
Såfremt bonussen ikke fratrækkes bruttopensionsbidraget, vil det givet et skævt billede
af pensionsretten i forhold til det medregnede
bidrag. På den anden side kan det fremføres,
at hvor arbejdsgiveren anvender bonussen til de
aktuelle pensionister, vil også de her omtalte
personer nyde godt af bonussen, når de bliver
pensionister, selv om der ikke er knyttet en
juridisk ret hertil.
Man kunne forestille sig, at bonussen blev
beregnet som en fast procent af bruttobidraget
for alle med bonusordninger, således at der kun
medregnes en fast procentdel af bruttobidraget
i socialindkomsten. Denne løsning vil dog give
et skævt 'billede af pensionsretten for det enkelte medlem ligesom procenten vil variere over
tiden afhængig af udviklingen i renteniveauet.
Det er imidlertid fra forskellige forsikringsselskaber oplyst, at der ved udbetaling af bonus
til arbejdsgiveren formentlig altid medfølger en
specifikation, hvori den samlede bonus er specificeret på den enkelte lønmodtager. Det vil
derfor principielt være muligt for arbejdsgiverne
at trække den bonus, som vedrører den enkelte
lønmodtager, fra det pensionsbidrag, der er indbetalt for pågældende lønmodtager, selv om det
vil være forbundet med en del administrativt
besvær for arbejdsgiverne. Problemet er imidlertid især, at et enkelt forsikringsselskab kun op-
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gør bonus hvert 5. år, hvilket vil give meget
store udsving i den enkelte lønmodtagers socialindkomst år for år med mindre den 5-årige bonus fordeles på de enkelte år.
Da der formentlig i et samarbejde med forsikringsselskaberne kan findes en praktisk løsning som gør, at den bonus, som udbetales til
arbejdsgiverne, kan fratrækkes bruttobidraget,
må denne løsning foretrækkes for de ordninger,
hvor bonus udbetales til arbejdsgiveren.
Ved pensionskasser vil det være således, at
for en del af de såkaldte firmakasser vil arbejdsgiveren ikke altid kunne give de fornødne oplysninger, idet det ofte sker, at et konstateret
statusunderskud dækkes af et ekstraordinært
indskud fra virksomheden. Da pensionskasse loven ikke kræver, at ekstraordinære bidrag
indgår i udtrædelsesgodtgørelser til medlemmer, der fratræder uden ret til pension, beregnes sådanne ekstraordinære indskud en bloc.
Pensionskassens aktuar vil dog formentlig - på
grundlag af en række meget tidskrævende beregninger — kunne afgive et skøn over indskuddets fordeling på de enkelte medlemmer. En
nøjagtig fordeling af det ekstraordinære bidrag
til de enkelte medlemmer nødvendiggør en række yderligere tidskrævende beregninger, idet
den enkeltes indbetalinger, risikoforhold, pensionstilsagn og ændringer heri skal indgå i en
individuel beregning.
En skønsmæssig gennemsnitsbetragtning til
fordeling af det ekstraordinære bidrag til de
enkelte medlemmer vil ikke give en blot tilnærmelsesvis retfærdig fordeling af de ekstraordinære bidrag; ekstraordinære indbetalinger kan
variere meget i størrelse fra ordning til ordning
og fra opgørelse til opgørelse. Det skal bemærkes, at ekstraordinære bidrag indbetales for en
mindre del af pensionskasserne, hvorimod betydningen for medlemmer af disse pensionskasser kan være overordentlig stor. Som eksempler kan nævnes, at de pensionskasser, hvor
der indbetales ekstraordinære bidrag, især er
knyttet til store og større virksomheder samt
banker.
Disse ekstraordinære indskud indbetales ofte
kun hvert 3. år. Samtidig har lønmodtagerne
i tilfælde af fratræden uden ret til pension kun
juridisk ret til det bidrag, der i første omgang er
indbetalt.
Medregning af et korrekt bidrag vil indebære,
at også de ekstraordinære indskud udregnes og

tillægges. Som nævnt vil dette medføre meget
tidskrævende beregninger i pensionskassen. Såfremt de ekstraordinære bidrag ikke medregnes, vil det give en undervurdering af pensionsretten for det enkelte medlem, idet det dog bemærkes, at en lønmodtager i tilfælde af fratræden uden ret til pension, kun har juridisk ret til
det bidrag, der i første omgang er indbetalt.
Da ingen vil få medregnet mere end hvad der
svarer til pensionsretten, hvis de ekstraordinære bidrag ikke medregnes, kunne der peges på
den praktiske løsning, at der ikke tages hensyn
til de ekstraordinære bidrag.
Endelig gøres opmærksom på, at der i banker og sparekasser er placeret talrige arbejdsgiveradministrerede kapitalpensionsordninger,
hvortil kan være knyttet f.eks. gruppelivsforsikring og invaliderenteforsikring i henhold til
kontrakt med et livsforsikringsselskab. Lignende forhold opstår ved forsikringsmæssige ordninger og ved ordninger i pensionskasser.
I disse tilfælde vil præmien til gruppelivsforsikring blive medregnet to gange med mindre den fratrækkes det bidrag, arbejdsgiveren
skal indberette. Baggrunden herfor er, at præmien til en gruppelivsforsikring af lønmodtagerne skal opføres som B-indkomst. Samtidig
kan præmien fradrages under 3.000 kr.'s fradraget, som ikke anerkendes som fradrag i socialindkomsten. Oftest er der imidlertid tale
om relativt små beløb i størrelsesordenen 500
kr. På denne baggrund kan det af praktiske
grunde eventuelt forsvares ikke at fratrække
præmier til gruppelivsforsikringen i det samlede pensionsbidrag.
Det har ikke betydning, at præmien til en invaliderenteforsikring er indeholdt i pensionsbidraget, da denne præmie ikke i forvejen medregnes i den skattepligtige indkomst og dermed
i socialindkomsten.

2.2.2. Tjenestemandspension og lignende
Disse pensionsordninger er karakteriseret ved at
der ikke opgøres og indbetales et bidrag fra arbejdsgiveren og den ansatte. Denne hovedgruppe kan opdeles i følgende undergrupper:
a) Tjenestemandsansatte m.fl. i staten m.v.
og kommuner m.v.
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b) Personer ansat med tjenestemandslignende
pensionsordninger i virksomheder, der
modtager finansielt tilskud fra staten eller
kommuner.
c) Personer med tjenestemandslignende pensionsordninger i statsgaranterede pensionskasser.
d) Ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre og rådmænd.
2.2.2.1. Pensionsordningernes indhold

I det efterfølgende gennemgås de forskellige tjenestemands- og tjenestemandslignende pensionsordninger.
2.2.2.1.1. Tjenestemandspension
Tjenestemandspension omfatter egen-, ægtefælle- og børnepension for ansatte inden for staten, folkeskolen, folkekirken, folketinget, amtskommunerne eller kommunerne m.v. Reglerne
om tjenestemandspension er fastsat ved lov eller
administrativ forskrift. Pensionsydelserne udredes af det offentlige.
Ifølge tjenestemandspensionsloven er en tjenestemand berettiget tu egenpension, når han
efter 10 års ansættelse afskediges på grund af
alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller
anden ham utilregnelig årsag. Uanset ansættelsestidens længde har en tjenestemand dog ret
til egenpension, såfremt afsked finder sted på
grund af nedsættelse af erhvervsevnen til 1/3
eller derunder eller skyldes følger af tilskadekomst under udførelse af tjenesten. En tjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilket
han efter sit fyldte 25. år har været tjenestemand.
En tjenestemands pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det opnåede løntrin (grundlønnen), forøget med eventuelt personligt pensionsgivende tillæg. Lønindtægt, der overstiger
221.950 kr. (1. april 1980) kommer dog ikke i
betragtning ved pensionsberegning.
Egenpension (grundpension) udgør for hvert
års pensionsalder et basisbeløb på 234,10 kr.
(1. april 1980) samt for hvert år et beløb, der
andrager følgende procentdele af den pensionsgivende lønindtægt (grundlønnen):
Af beløb indtil 78.100 kr. (1. april 1980)
1,5 pct.
Af beløb fra 78.101 kr. (1. april 1980)
1,2 pct.

Pensionen kan ikke overstige den til en pensionsalder på 37 år svarende pension. Når en tjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år,
nedsættes pensionen i forhold til den tid, der
står tilbage, indtil han fylder 67 år.
Pensionen dyrtids- og reallønsreguleres principielt på samme måde som lønningerne.
En tjenestemand, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til aktuel pension har ret til en pensionsydelse, der svarer til
egenpension beregnet på grundlag af hans pensionsalder og pensionsgivende lønindtægt ved
fratrædelsen (opsat pension). Opsat pension
udbetales normalt ved det fyldte 67. år. Den
opsatte pension reguleres først med virkning fra
udbetalingstidspunktet.
Fuld tjenestemandspension (37 års pensionsalder) svarer til ca. 2/3 af lønnen, bortset fra de
højere lønnede tjenestemænd, hvor pensionen
udgør en lavere brøkdel af lønnen.
Ægtefællepension er betinget af, at den afdøde tjenestemand havde opnået en pensionsalder på mindst 3 år eller ved sin død var pensioneret. Er ægteskabet indgået efter tjenestemandens fyldte 60. år eller efter hans pensionering eller på dødslejet, er ægtefællen dog ikke
berettiget til ægtefællepension.
Efter beregningsreglerne i tjenestemandspensionsloven udgør ægtefællepensionen ca. 2/3 af
egenpensionen.
Retten til børnepension er uafhængig af ansættelsestidens længde.
Børnepension, der ydes indtil barnets fyldte
18. år, men kan forlænges herudover, hvis barnet er under uddannelse, andrager et grundbeløb pr. 1. april 1980 på 5.242,10 kr. årlig - for
forældreløse børn 10.484,20 kr. årlig, - hvortil kommer dyrtids- og reallønsregulering som
for andre pensioner, således at den samlede
børnepension pr. 1. april 1980 udgør 8.880,17
kr. årlig — for forældreløse børn 17.760,34 kr.
årlig.
Når en egenpensionist og/eller dennes ægtefælle er berettiget til social pension, dvs. folke-,
invalide- eller enkepension, eller en ægtefællepensionist har denne ret, foretages der et samordningsfradrag i tjenestemandspensionen (egenpensionen eller ægtefællepensionen).
Samordningsfradraget udgør, når der ved det
fyldte 67. år er opnået ret til folkepensionens
fulde, ikke-indtægtsregulerede grundbeløb, 2
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pet. pr. pensionsaldersår af folkepensionens
fulde grundbeløb efter satsen for henholdsvis
enlige og ægtepar. Da højeste pensionsalder andrager 37 år, kan samordningsfradraget højst
udgøre 74 pct. af folkepensionens grundbeløb.
Ved udbetaling af indtægtsbestemt grundbeløb i social pension til personer under 67 år beregnes samordningsfradraget således, at den
samlede tjenestemandspension med tillæg af
den sociale pensions grundbeløb ikke kan overstige det samlede beløb i tjenestemandspension
nedsat med samordningsfradrag og med tillæg
af folkepensionens fulde grundbeløb, der ville
være kommet til udbetaling, såfremt pågældende var fyldt 67 år og dermed havde erhvervet
ret til folkepensionens fulde, ikke indtægtsregulerede grundbeløb.
Folkepensionens fulde grundbeløb andrager
pr. 1. juli 1980 24.444 kr. årlig efter satsen for
enlige og 44.904 kr. årlig efter satsen for ægtepar. Det hertil svarende maksimale samordningsfradrag (74 pct.) udgør henholdsvis 18.088,56
kr. årlig og 33.228,96 kr. årlig.
Der gøres opmærksom på, at i nogle tilfælde aflønnes personer, der har tjenestemandspensionsret, ikke med en tjenestemandslignende
løn, men i henhold til overenskomst eller lignende. Dette gælder f.eks. for civile arbejdere
i forsvaret, farmaceuter i apotekerne og håndværkere i DSB. Et beregnet pensionsbidrag kan
i sådanne tilfælde ikke beregnes af den løn, de
pågældende får udbetalt, men må beregnes af
den pensionsgivende tjenestemandsløn i den
lønramme, hvortil de i pensionsmæssig henseende er henført.
2.2.2.1.2. Pensionsordninger der modtager
stats- eller kommunestøtte
Pensionsordninger, der modtager stats- eller
kornmunestøtte, omfatter ordninger, der er oprettet i institutioner, hvis drift og dermed også
pensionsudgifter helt eller delvis betales af staten eller en kommune. Pensionsordningerne
er tjenestemandslignende ordninger, der følger
samme regler som tjenestemandspensioner.
Som eksempler kan nævnes pensionsordninger for tjenestemænd ved Finseninstituttet, ved
de offentlige arbejdsformidlingskontorer, under
Det danske Hedeselskab, ved Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansförvaltning, ved
Danmarks sygeplejeskehøjskole m.v.
Da disse pensionsordninger følger reglerne

for tjenestemænd, kan der for disse medregnes
et bidrag på linie med tjenestemændene.
2.2.2.1.3. Statsgaranterede pensionskasser
Tjenestemandslignende pensionsordninger i
statsgaranterede pensionskasser omfatter ordninger, der formelt er organiseret som selvstændige pensionskasser, men som finansieres
af staten ved dækning af de pågældende pensionskassers eventuelle underskud.
Som eksempler på personer, der er omfattet
at denne ordning kan nævnes uddannet personale inden for børne- og ungdomsforsorgen,
lærere i private eksamensskoler, friskoler, højskoler, landbrugsskoler og privatejede tekniske
skoler.
Også for disse ordninger gælder, at de følger
samme regler som tjenestemandspensioner,
hvorfor der kan tillægges et bidrag på linie
med tjenestemændene.
2.2.2.1.4. Ministre, folketingsmedlemmer,
borgmestre og rådmænd
Ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre og
rådmamd har også tjenestemandslignende ordninger, der i det store og hele følger samme regler som tjenestemænd. Der er her dog tale om
kortere optjeningsperiode end de 37 år, som
gælder for tjenestemænd. Samtidig er der for
nogle krav om en vis optjeningsperiode før pensionen udløses f.eks. for borgmestre og rådmænd 8 år.
2.2.2.2. Pensionsordningernes omfang
Det kan skønsmæssigt anslås, at der i 1978 var
i alt ca. 220.000 tjenestemænd og personer med
tjenesi:emandspensionslignende ordninger indenfor den offentlige sektor. Det samlede antal personer i denne gruppe er stigende især indenfor
kommunerne og folkeskolen. Lønnings- og pensionsdepartementet har foretaget en fordeling
af det samlede antal tjenestemænd, idet det bemærkes, at oplysningerne vedrører henholdsvis
1976 og 1978:
Amtsrådsforeningens område
(1976)
Ko;mmunernes Landsforenings
område (1976)
Københavns kommune (1976)
Frederiksberg kommune (1976)
Foreningen af kommuner i Københavns amt (1976)

7.800
15.500
16.700
2.300
5.300
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Statstjenestemænd (1978)
77.400
Folkeskoletjenestemænd (1978)
48.600
Folkekirketjenestemænd (1978)
2.700
Københavns kommunes skolevæsen
(1978)
3.000
Tilskudsområder med statsgaranterede
pensionskasseordninger (1978)
25.000
Øvrige statsgaranterede ordninger
(1978)
1.000
Amtskommunale gymnasier og
skolekonsulenter (1978)
1.000
Civilarbejdere (1978)
9.800
Arbejdere og håndværkere i DSB
(1978)
2.100
lait

218.200

På grundlag af oplysninger fra lønnings- og
pensionsdepartementet samt Danmarks Statistiks lønstatistik for henholdsvis statsansatte og
kommunalt ansatte for 1977, kan der foretages
en fordeling af tjenestemænd på lønintervaller.
Lønnen er opgjort som skalalønnen plus forskellige tillæg, således at den stort set svarer til
den pensionsgivende lønindtægt. Lønnen er
samtidig opgjort pr. 1. april 1980:
Løninterval
kr.
7 0 - 75.000
7 5 - 80.000
8 0 - 85.000
85 - 90.000
9 0 - 95.000
95 - 100.000
100- 110.000
110-120.000
120- 130.000
130- 140.000
140-150.000
150- 160.000
160- 170.000
170-180.000
180-200.000
over 200.000
lait

Fordeling af
tjenestemænd,
pct.
3
5
12
12
11
15
12
5
6
5
2
3
2
2
1
4
100

2.2.23. Særlige forhold
En aktuarmæssig beregning af værdien af tjene28

stemandspensionsretten i procent af lønnen er
afhængig af en række usikre faktorer, herunder
især den forventede renteudvikling og de forventede årlige lønstigninger. Blot små ændringer i
disse beregningsforudsætninger kan medføre
meget betydelige ændringer i beregningsresultatet.
Under forudsætning af en renteudvikling og
et lønstigningsforløb som det vi har gennemlevet i de seneste 10 år, dvs. en rente på gennemsnitlig ca. 13 pct. p.a. og en lønstigning på ca.
9.5 pct. årlig, ville et pensionsbidrag på gennemsnitlig ca. 15 pct. af lønnen have været nødvendigt til dækning af pensionsforpligtelserne.
Beregnet under forudsætning af det gennemsnitlige renteniveau på ca. 10,3 pct. p.a. og det
gennemsnitlige årlige lønstigningsforløb på ca.
9 pct. for de sidste 20 år, ville et noget nøjere
pensionsbidrag end 15 pct. af lønnen have været nødvendigt til dækning af pensionsforpligtelserne, men det må i denne forbindelse bemærkes, at der skulle ske helt afgørende ændringer i den mangeårige rentestigningstendens m.v.,
såfremt pensionsbidrag af en sådan størrelse
skulle kunne anses for et relevant udtryk fremover for værdien af de nuværende tjenestemænds pensionsrettigheder.
Såfremt der ikke sker afgørende ændringer i
den hidtidige renteudvikling og i lønstigningsforløbet, ville et noget lavere pensionsbidrag
end 15 pct. af lønnen være tilstrækkelig til
dækning af de nuværende tjenestemænds pensionsrettigheder.
Da de under 2.2.2.1.2 og 2.2.2.1.3 nævnte
pensionsordninger følger samme regler som tjenestemandspensionerne, kan den gennemsnitlige
procentsats for tjenestemænd finde tilsvarende
anvendelse for disse grupper. Også her må der
— som for tjenestemænd - tages udgangspunkt
i den pensionsgivende lønindtægt.
Da der er tale om en gennemsnitlig procentsats for tjenestemænd og personer med en tjenestemandslignende pensionsordning, kan værdien af den enkelte persons pensionsret afvige
fra det gennemsnitlige pensionsbidrag i følgende
tilfælde:
a) Den alder hvori tjenestemandsansættelsen er
sket er af betydning for pensionsretten. Her vil
f.eks. en ansættelse kort før pensionsalderen
medføre, at pensionsretten svarer til en større
andel af lønnen end de nævnte 15 pct. I forhold

29

til det samlede antal tjenestemænd er der dog
tale om et meget begrænset antal personer.
b) De avancementer tjenestemanden har udsigt
til at opnå er ligeledes af betydning. Såfremt
et avancement opnås kort før pensionsalderen,
vil pensionsretten udgøre en større andel af
lønnen end de gennemsnitlige 15 pct. Da det
imidlertid ikke er muligt at forudsige avancementer, er det udelukket at tage sådanne individuelle hensyn. Samtidig må det antal tilfælde,
hvor avancementet sker umiddelbart før pensionsalderen antages at være meget begrænset.
c) Tjenestemandens helbredsforhold er også af
betydning for pensionsretten. Da der imidlertid
er sket en lempelse af de krav, som stilles til
helbreddet, er det kun i ca. 600 tilfælde indenfor staten, hvor aktuel pensionering er sket på
grund af helbredsmangel, der har været forbundet med nedsættelse af erhvervsevnen til 1/3 eller derunder.
d) I tilfælde, hvor en tjenestemand er fratrådt
med ret til opsat pension og overgået til ikketjenestemandsansættelse, vil det gennemsnitlige
pensionsbidrag ikke være udtryk for værdien af
den opsatte tjenestemandspensionsret, da opsatte tjenestemandspensioner er helt uregulerede
indtil det tidspunkt, hvor udbetalingerne påbegyndes. Der er igen tale om et begrænset antal
tufælde, hvor det samtidig ikke er muligt at
forudsige en eventuel fratræden.
e) I tilfælde, hvor en tjenestemand fratræder
med under 3 års pensionsalder, opnås ikke ret
til opsat tjenestemandspension. Der er tale om
et begrænset antal tilfælde. Det er ikke muligt
at forudsige en eventuel fratræden. Det vil derfor ikke være muligt at tage individuelle hensyn.
f) I tilfælde, hvor en tjenestemand går på ventepenge (5 år) eller rådighedsløn (3 år) optjenes stadig pension, hvorfor der i denne situation i princippet bør tillægges et bidrag. Selv
om der er tale om et begrænset antal tilfælde,
bør der også her beregnes et bidrag, hvilket der
ikke skulle være praktiske vanskeligheder forbundet med.
g) Det gennemsnitlige pensionsbidrag vil være
for højt for personer i de højere lønrammer,

idet indkomster over 221.950 kr. ikke kommer
i betragtning ved pensionsberegningen. Her vil
imidlertid typisk være tale om personer, der
enten ikke er berettiget til sociale ydelser eller
som i forvejen har fået aftrappet eventuelle
ydelser.
h) Som nævnt afviger optjeningsperioden for
ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre og
rådmænd fra den optjeningsperiode, som gælder for tjenestemænd. Dette taler for at anvende en anden (oftest højere) procent end de
nævnte gennemsnitlige 15 pct. Det kan anføres,
at kravene om en længere optjeningsperiode,
før pensionsretten udløses, samtidig taler for, at
der for visse af de her nævnte grupper tages
individuelle hensyn, idet situationen ofte er
den, at pensionsretten aldrig udløses.
Generelt må det om de tilfælde, som er nævnt
under a) — h) siges, at trods individuelle hensyn
taler for en individuel behandling i hvert enkelt tilfælde, vil det sandsynligvis være nødvendigt at beregne pensionsretten ud fra den gennemsnitlige procentsats, som i øvrigt anvendes
for tjenestemænd og personer med tjenestemandslignende pensionsordninger. Baggrunden
herfor er, at det ville medføre helt uoverskuelige administrative konsekvenser, såfremt der
skulle tages individuelle hensyn. Samtidig vil
dette formentlig være en acceptabel løsning,
fordi
1) der er tale om et begrænset antal personer i
de enkelte grupper,
2) situationen i mange tilfælde ikke vil være
forudsigelig og
3) der i de fleste tilfælde er tale om at den gennemsnitlige procent er lavere end hvad der
svarer til pensionstilsagnet.
På denne baggrund kan der argumenteres vægtigt for at anvende en gennemsnitlig procentsats for alle personer med tjenestemands- og
tjenestemandslignende pensionsordninger.

2.2.3. Arbejdsmarkedets Tillægspension
2.2.3 A. Ordningens indhold

Ifølge ATP-loven skal lønmodtagere i alderen
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16-66 år, der hos samme arbejdsgiver er beskæftiget mindst 10 timer om ugen, være medlemmer af ATP. Løsarbejdere er omfattet af
ATP, uanset timetallet hos den enkelte arbejdsgiver. Medlemskab af ATP giver ret til løbende
livsbetinget ydelse fra det 67. år samt eventuel
ægtefællepension.
Som hovedregel er det antal arbejdstimer i
den enkelte uge eller måned, der danner grundlag for beregning af bidrag. For fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (mindst 30 timer pr. uge
respektive 130 timer om måneden) udgør fuldt
bidrag 9 kr. pr. uge, henholdsvis 36 kr. pr. måned. Lønmodtagere betaler 1/3 og arbejdsgivere
2/3 af bidraget.
2.2.3.2. Ordningens omfang
Ved udgangen af 1978 — hvorfra de seneste, endelige tal foreligger - havde ATP 2,9 mill medlemmer under 67 år, og der blev betalt bidrag
for 1,3 mill, mænd og 1,0 mill, kvinder, eller i
alt 2,3 mill, medlemmer.

2233. Særlige forhold
Arbejdsgiverne foretager allerede i dag indberetning af de indbetalte ATP-bidrag til skattemyndighederne.

2.2.4. Andre pensionstilsagn
Denne gruppe omfatter pensionstilsagn, som
ikke er forsikringsmæssigt eller på anden måde
afdækket og som ikke er omfattet af tjenestemands- eller tjenestemandslignende pensionsordninger inden for den offentlige sektor.
2.2.4.1. Ordningernes indhold
Der er her tale om pensionstilsagn fra arbejdsgivere, som lønmodtagerne imidlertid som oftest ikke har juridisk krav på. Gruppen omfatter en række meget forskelligartede ordninger,
hvor der som eksempel kan nævnes:
a) Statens understøttelsesordning, der som
grundlag har aktstykke fra finansudvalget, omfatter ikke-pensionssikret personale inden for
staten. Der er gennemgående tale om lavere lønnet personale, og understøttelsesmuligheden indebærer ikke et juridisk krav på ydelse af understøttelse ved den pågældendes afgang eller
død. Understøttelsen kan gives som egen-,

ægtefælle- eller børneunderstøttelse.
Egenunderstøttelse, der vil kunne tillægges
efter mindst 15 års ansættelse efter det fyldte
30. år, og når afgang sker på grund af alder (dvs.
67 år eller derover) eller helbredsbetinget
utjenstdygtighed, ydes efter en af finansudvalget godkendt skala og andrager — alt efter stillingsmæssig placering og ansættelsestidens længde — et årligt grundbeløb, der dyrtidsreguleret
varierer fra 4.68930 kr. til 14.068,77 kr. årligt
(1. april 1980).
b) Pension eller tillæg til pension, som bevilges
for et år ad gangen.
c) Pensionstilsagn ud over det forsikringsmæssigt afdækkede til f.eks. direktører.
d) Tjenestemandslignende pension i f.eks. koncessionerede telefonselskaber, hvor der ikke
sker opgørelse og indbetaling af et pensionsbidrag for hvert enkelt medlem. Der foreligger ikke oplysninger om, i hvilket omfang der
findes lignende ordninger i andre koncessionerede selskaber og lignende.
2.2.4.2. Ordningernes omfang
Da der ikke sker lovregulering af hovedparten af
de her nævnte pensionstilsagn, foreligger der
ikke oplysninger om ordningernes omfang. Den
manglende lovregulering medfører formentlig,
at det ikke vil være praktisk muligt at tilvejebringe et overblik over ordningernes omfang.
Hertil kommer, at det ikke vil være muligt at
fremskaffe oplysninger om den årlige værdi af
pensionstilsagnene, især fordi disse tilsagn er
vanskelige at måle. Dette gælder især, hvor tilsagnene først gives ved pensionering. Dog må
det antages, at værdien af pensionstilsagnet ofte
er af relativ beskeden størrelse.
2.2.4.3. Særlige forhold
Da området ikke er lovmæssigt reguleret, vil
det være administrativt uhyre krævende at medregne et bidrag for hovedparten af disse ordninger, ligesom det i praksis vil være tvivlsomt at
fastsætte et pensionsbidrag, da tilsagnene oftest
ikke er juridisk bindende. På denne baggrund
må det frarådes at medregne pensionsbidrag for
de under a) — c) nævnte pensionstilsagn.
For personer med de under d) nævnte tjenestemandslignende pensioner kan der argu-
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menteres vægtigt for at medregne et pensionsbidrag på linie med tjenestemænd.

2.2.5. Administrative muligheder
og problemer
Ifølge skattekontrollovens § 8 E er
"Enhver arbejdsgiver, der har etableret eller
fremtidig etablerer en pensionsordning, der
omfattes af afsnit I i lov om beskatning af
pensionsordninger m.v. pligtig efter skatteog afgiftsministerens nærmere bestemmelse
at give såvel de skattelignende myndigheder
som det forsikringsselskab eller pengeinstitut m.v., gennem hvilket pensionsordningen
forvaltes, alle oplysninger om dennes nærmere indhold,herunder om størrelsen af arbejdsgiverens og den pensionsberettigedes årlige
bidrag til ordningen samt om eventuelle ændringer i denne".
Skattekontrolloven indeholder en bemyndigelse
til skatte- og afgiftsministeren om indhentning
af oplysninger om de forsikringsmæssigt eller på
anden måde afdækkede ordninger.
Der er imidlertid tvivl om, hvorvidt denne
bestemmelse kan benyttes til indhentning af oplysninger, som ikke skal anvendes i skattekontrolsammenhæng, men alene til brug for socialindkomsten. Justitsministeriet har i denne forbindelse udtrykt betydelig tvivl om, hvorvidt
bestemmelsen kan anvendes, før det i denne udtrykkeligt er præciseret, at der er hjemmel til
at indhente de pågældende oplysninger til brug
for beregningen af socialindkomsten.
Det er oplyst, at ministeren for skatter og
afgifter i folketingssamlingen 1980/81 påtænker
at fremsætte lovforslag om tilvejebringelse af
hjemmel til, at oplysninger om arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag kan stilles til rådighed for beregning af socialindkomsten.
Det må antages, at hovedvægten af merarbejdet kommer til at påhvile arbejdsgiverne,
som skal foretage opgørelsen og indberetningen. Her vil især mindre arbejdsgivere, hvis ansatte har tjenestemandslignende pensionsordninger i statsanerkendte pensionskasser blive udsat
for et merarbejde.
Statsskattedirektoratet har i notat af 26. september 1980 om de administrative og økonomi-

ske konsekvenser ved opgørelse af pensionsindbetalinger i forbindelse med socialindkomsten udtalt, idet det bemærkes, at de anførte
skøn over ressourcebehovet og udgifter ikke har
været drøftet med kommunerne:
"De kommunale ligningsmyndigheder
En forudsætning for at de arbejdsgiveradmiristrerede pensionsbidrag kan indgå som
en del af socialindkomsten er, at arbejdsgiveren foretager særskilt indberetning herom
til skattevæsenet. For de kommunale ligningsmyndigheder medfører dette, at der
dels må foretages en kontrol af den relevante personkreds, dels foretages en gennemgang af de indberettede beløb.
For så vidt angår personkredsen kan antages, at for personer, der har ordninger med
pensionskasser og forsikringsselskaber (ca.
600.000), vil det næppe volde store administrative problemer at kontrollere indberetningerne. Derimod kan der opstå vanskeligheder for personer, for hvilke der ikke beregnes og indbetales et bidrag fra arbejdsgiveren. Denne gruppe omfatter tjenestemandsansatte og personer med tjenestemandslignende forhold samt øvrige personer med
pensionstilsagn, som ikke er forsikringsmæssigt eller på anden måde afdækket. Der foreligger ikke nogen oversigt over antallet af
personer med disse ordninger, men det kan
anslås, at der er i alt ca. 220.000 tjenestemænd og personer med tjenestemandspensionslignende ordninger i den offentlige
sektor.
For kommunerne vil opgaven bestå i at
undersøge/ om de pågældende personer er
omfattet af en sådan pensionsordning, og
i bekræftende fald at kontrollere det indberettede bidrag. Afhængig af den løsning, der
vælges med hensyn til beregning af værdien
af pensionsretten, kan dette medføre en betydelig ressourceindsats. Afgørende for det
kommunale ressourcebehov er således, om
pensionsbidraget beregnes som en gennemsnitlig procentdel af lønnen, eller om der
skal fastsættes et beregningsgrundlag, hvor
der i større eller mindre grad skal tages individuelle hensyn.
For de kommunale ligningsmyndigheder
anslås en medtagelse af de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger at medføre
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et arbejdskraftbehov på ca. 10 helårsansatte
personer, afhængig af den valgte løsning.
Statsskattedirektoratet
Som nævnt forudsættes bidrag til de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger opgjort af arbejdsgiveren og indberettet til det
centrale oplysningsseddelregister. Herfra kan
oplysningerne udtrækkes til brug ved beregningen af socialindkomsten.
Indberetningen vil nødvendiggøre, at et
yderligere felt oprettes i COR. Endvidere
skal oplysningssedlen ændres, ligesom der
skal foretages ændringer i vejledningen under hensyn til de ændrede bestemmelser.
For statsskattedirektoratet anslås denne
ændring at medføre omkostninger på ca.
40.000 kr. (ekskl. moms) til planlægning,
hvortil kommer årlige driftsomkostninger på
ca. 50.000 kr. (ekskl. moms)."

2.2.6. Konsekvenser på familieniveau
Som det fremgår af det foranstående, skønnes
der at være ca. 600.000 lønmodtagere med arbejdsgiveradministrerede
pensionsordninger,
som er forsikringsmæssigt eller på anden måde
afdækket. Samtidig antages der at være i alt
ca. 220.000 tjenestemænd og personer med
tjenestemandslignende pensionsordninger. Det
kan derfor anslås, at der er i alt ca. 820.000 lønmodtagere, som har en til ansættelsesforholdet
knyttet pensionsordning.
Ved forespørgsel til forskellige forsikringsselskaber er det oplyst, at de arbejdsgiver administrerede pensionsordninger næsten udelukkende vedrører funktionærer, idet det kun er et
meget begrænset antal arbejdere, som har disse
ordninger. Ifølge beskæftigelsesundersøgelsen
24. oktober 1979 var der ca. 1.250.000 funktionærer i arbejdsstyrken, hvorfor det skønnes,
at der i dag er ca. 1,3 mill, funktionærer. På
denne baggrund kan det skønsmæssigt anslås, at
knap 2/3 af samtlige funktionærer har en til
ansættelsesforholdet knyttet pensionsordning.
Som det fremgår af de foregående afsnit, findes der kun sporadiske oplysninger om de årlige pensionsbidrags størrelse, ligesom fastsættelse af et beregnet bidrag af den pensionsgivende lønindtægt for tjenestemænd og lignende er
afhængig af en række usikre faktorer. For de

forsikringsmæssigt afdækkede ordninger er det
meget forsigtigt skønnet, at et gennemsnit af de
årlige indbetalinger for hovedparten vil udgøre
10.000-15.000 kr. pr. år, ligesom det meget
forsigtigt antages, at hvor præmien beregnes
som en procent af lønnen, vil denne typisk ligge
i intervallet 10-15 pct. af lønnen. For tjenestemænd og lignende er peget på, at et pensionsbidrag på ca. 15 pct. af lønnen ville have været
nødvendigt til dækning af pensionsforpligtelserne under forudsætning af en renteudvikling og
et lønstigningsforløb, som det vi har gennemlevet i de seneste 10 år.
På baggrund af disse sporadiske oplysninger
er det ikke muligt at foretage en vurdering af
konsekvenserne på individplan eller familieplan. Der er derfor foretaget en analyse af virkningerne ved at tillægge de arbejdsgjveradministrede pensionsbidrag, herunder et beregnet bidrag for tjenestemænd og lignende under de afgørende forudsætninger,
1) at 2/3 af samtlige funktionærer har en til ansættelsesforholdet knyttet pensionsordning,
2) at det årlige pensionsbidrag beregnes som en
procentdel af lønnen, og
3) at denne procent udgør 10 pct. af lønindkomsten for personer med lønindkomst på
85.000 kr. og derunder og 15 pct. af lønindkomsten for personer med lønindkomst på
over 85.000 kr. (1977-niveau).
Analysen er foretaget af lovmodelrådets sekretariat på grundlag af Danmarks Statistiks selvangivelsesundersøgelse for 1977 med den usikkerhed som følger af at anvende dette materiale, som omfatter et repræsentativt udsnit på ca.
0,5 pct. af samtlige familier opgjort pr. 31. december 1977.
Analysen viser kun, hvorledes det at tillægge
arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag påvirker socialindkomsten. Analysen belyser således ændringerne for samtlige husstande i selvangivelsesunde rsøgelsen, dvs. også for husstande
der ikke modtager indkomstafhængige offentlige ydelser, og som derfor ikke berøres direkte
af, at de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag tillægges socialindkomsten.
Analysens resultater er gengivet side 85 ff i
bilag 1, tabel 1-5.
Det fremgår af materialet, at 20 pct. af alle
husstande vil få forøget deres socialindkomst,
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når de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag tillægges. Disse husstande fordeler sig
således efter størrelsen af forhøjelsen:
3 pct. med
7 pct. med
10 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
over 10.000 kr.

Af alle husstande med børn vil 37 pct. få forøget deres socialindkomst. Disse husstande fordeler sig således efter størrelsen af forøgelsen:
8 pct. med
10 pct. med
11 pct. med
8 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

For alle husstande med børn og en socialindkomst på 140.000-160.000 kr. vil 55 pct. få
forøget socialindkomsten. Disse husstande fordeler sig således efter størrelsen af forøgelsen:
6 pct. med
14 pct. med
14 pct. med
21 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

For alle funktionærhusstande med en socialindkomst på 140.000-160.000 kr. vil 76 pct.
få forøget socialindkomsten. Disse husstande
fordeler sig således efter størrelsen af forøgelsen:
4 pct. med
11 pct. med
29 pct. med
32 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

hi funktionærhusstande vil 71 pct. få forøget
deres socialindkomst. Disse husstande fordeler
sig således:
9 pct. med
24 pct. med
24 pct. med
14 pct. med

I - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Som nævnt findes der ikke i selvangivelsesundersøgelsen oplysninger om, hvem der modtager sociale ydelser. Det er derfor ikke muligt på
grundlag af selvangivelsesmaterialet direkte at
udlede, hvorledes den enkelte familie bliver be-

rørt i form af ændringer i de sociale ydelser.
Der kan imidlertid opstilles eksempler til belysning af dette. Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1 er det kun meget få arbejderhusstande og
selvstændige erhvervsdrivende der bliver berørt,
da dette kun forekommer i det omfang "bipersonen" er funktionær. Da det især er funkti onærfamilier, der bliver berørt, er nedenfor
opstillet illustrative eksempler på funktionærfamilier med bestemte indkomster.
Beregningen af konsekvenserne for de to familier er foretaget under forudsætning af gældende lov i 1981, herunder de nye regler for
daginstitutionsbetaling, som træder i kraft 1.
august 1981.
Eksempel 1: En funktionærfamilie med en socialindkomst på 170.000 kr. vil få et tillæg i
socialindkomsten på gennemsnitlig 15.500 kr.
Familien har to børn, hvoraf det ene går i børnehave, medens det andet går i fritidshjem. Familien vil på årsbasis få ændret følgende sociale ydelser således:
Reduktion af børnetilskud
Forøgelse af daginstitutionsbetaling
I alt

930 kr.
814 kr.
1.744 kr.

Eksempel 2: En funktionærfamilie med en socialindkomst på 100.000 kr. vil få et tillæg i socialindkomsten på gennemsnitlig 9.800 kr. Familien har to børn, hvoraf det ene går i børnehave, medens det andet går i fritidshjem. Familien vil på årsbasis få ændret følgende sociale
ydelser således:
Reduktion af børnetilskud
0 kr.
Forøgelse af daginstitutionsbetaling
1.029 kr.
lait

1.029 kr.

2.2.7. Provenumæssige konsekvenser
Beregningerne af de økonomiske konsekvenser
for dei: offentlige af at lægge de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag til socialindkomsten er foretaget på grundlag af det i foregående afsnit nævnte materiale. Beregningerne er
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derfor foretaget under de forudsætninger,
1) at 2/3 af samtlige funktionærer har en til ansættelsesforholdet knyttet pensionsordning,
2) at det årlige pensionsbidrag beregnes som en
procentdel af lønnen, og
3) at denne procent udgør 10 pct. af lønindkomsten for personer med lønindkomst på
85.000 kr. og derunder og 15 pct. af lønindkomsten for personer med lønindkomst på
over 85.000 kr. (1977-niveau).

Beregningseksempel på de økonomiske konsekvenser for det offentlige på årsbasis af at
lægge de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag til socialindkomsten, PL-niveau januar
1980.

Mill.kr.
I

Da disse forudsætninger er opstillet på grundlag
af skøn over størrelsen af de årlige pensionsbidrag samt beregningen af disse i forhold til lønnen, og da grundlaget for beregningerne samtidig er selvangivelsesundersøgelsen fra 1977 med
deraf følgende usikkerhed med hensyn til selve
materialet og tidsperioden, er beregningerne af
de provenumæssige konsekvenser forbundet II
med stor usikkerhed.
De økonomiske konsekvenser er beregnet på
grundlag af den gældende lovgivning. Beregningerne er foretaget i pris- og lønniveau januar
1980 og på grundlag af det gennemsnitlige aktivitetsniveau i 1981. Det bemærkes, at især de III.
økonomiske konsekvenser på daginstitutionsområdet er behæftet med betydelig usikkerhed.
Der er ikke foretaget beregninger over de administrative konsekvenser af at tillægge de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag. Der er
ved angivelsen af provenuberegningerne foretaget afrunding til hele 5 mill. kr.

Socialministeriet

Børnetilskud
Ungdomsydelse
Pensioner m.v.
Daginstitutioner m.v.
Hjemmehjælp, beskyttede
boliger, hjælpemidler,
døgninstitutioner m.m.
lait

80
10
5
50
0
145

Boligministeriet
Boligsikring
Boligydelse

10
0

lait

10

Undervisningsministeriet

Statens Uddannelsesstøtte
Højskolestøtte

15
5

lait

20

Mindreudgifter i alt (I-III)

175

2.3. Private/individuelle
pensionsordninger
Såfremt løsningen med tillæg af arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag ikke findes praktisk mulig, må den subsidiære løsning at give
fradrag for indbetalinger til private/individuelle
pensionsordninger tages i betragtning.
Spørgsmålet er herefter hvad der skal forstås
ved private/individuelle pensionsordninger. Set i
forhold til de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger må de private ordninger defineres som egentlige pensionsordninger, hvor aftalen er indgået mellem en enkeltperson og et
forsikringsselskab eller en pensionskasse. Rent
skattemæssigt behandles disse pensionsordninger på den måde, at indbetalingerne fratrækkes
på selvangivelsens fradragsside.

På selvangivelsens fradragsside opereres imidlertid med to adskilte fradragsposter:
a) Forsikringspræmier og lignende med fuld
fradragsret.
b) Forsikringspræmier m.v. med begrænset fradragsret (3.000 kr.'s fradraget).
ad a) Som udgifter med fuld fradragsret betragtes præmier til forsikringer, som er undergivet
beskatning efter reglerne for enten pensionsordninger med løbende udbetalinger (f.eks. livrente, overlevelsesrente, invaliderente, pensionsforsikring) eller rateforsikringer i pensionsøjemed.
Endvidere kan der foretages fradrag for indbe-

35
talinger på indekskontrakter, ligesom der er
særlige regler om fradrag for indbetaling til
ATP for lønmodtagere, som er overgået til selvstændig erhvervsvirksomhed, og som ønsker at
fortsætte med at indbetale til ATP.
ad b) Som udgifter til præmier med begrænset fradragsret betragtes præmier til kapitalforsikringer og renteforsikringer m.v., der ikke er
omfattet af den fulde fradragsret f.eks. fordi
den forsikrede efter aftale med et forsikringsselskab eller en pensionskasse har valgt begrænset fradragsret for præmier eller bidrag til renteforsikringer, rateforsikringer, kapitalforsikringer
i pensionsøjemed eller til pensionskasseordninger. Endvidere fradrages under 3.000 kr.'s fradraget præmier til syge- og ulykkesforsikring,
kontingent til fortsættelsessygekasse, indskud
på børne- og selvpensioneringskonti samt gruppen" vsforsikringspræmie betalt af f.eks. en pensionskasse.
Som det fremgår af beskrivelsen, er der en
vis overlapning mellem de to fradragsposter. Set
i forhold til de arbejdsgiveradministrerede ordninger eksisterer denne overlapning imidlertid
også, idet personer med visse arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger kan vælge beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50 med
begrænset fradragsret for bidragene. I disse tilfælde medregnes de arbejdsgiveradministrerede
bidrag ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, og fradraget sker på selvangivelsen.
Såfremt den løsning vælges, at der gives fradrag for indbetalinger til private pensionsordninger taler meget for, at dette fradrag bør omfatte såvel præmier med fuld fradragsret som
præmier med begrænset fradragsret (3.000 kr.'s
fradraget).
Det vil imidlertid være administrativt meget
krævende at foretage udskillelse af præmier til
kapitalforsikringer og renteforsikringer m.v. fra
de øvrige poster under 3.000 kr.'s fradraget.
Hertil kommer at disse præmier under 3.000
kr.'s fradraget ofte er af beskeden størrelse og
ifølge sagens natur ikke kan overstige 3.000 kr.
På denne baggrund vil det formentlig være
forsvarligt at definere indbetalinger til private/
individuelle pensionsordninger som de indbetalinger, der beskatningsmæssigt henføres til fradragsposten "forsikringspræmier og lignende
med fuld fradragsret".
I den efterfølgende diskussion er denne definition lagt til grund.

2.3.1. Pensionsordningernes indhold
Under fradragsposten, forsikringspræmier og
lignende med fuld fradragsret kan foretages fradrag for indbetalinger til følgende ordninger:
a)
b)
c)
d)

Pensionsordninger med løbende udbetalinger.
Rateforsikring i pensionsøjemed.
Indeksordninger.
Visse ATP-bidrag.

2.3.1.1. Pensionsordninger med løbende
udbetalinger
For en beskrivelse af disse ordninger henvises til
gennemgangen under 2.2.1.1.1.
2.3.1.2. Rateforsikring i pensionsøjemed
For en gennemgang af denne ordning henvises
tu 2.2.1.1.2.
2.3.1.3. Indeksordninger
For en gennemgang af disse ordninger henvises
til 2.2.1.1.5.
2.3.1.4. Visse ATP-bidrag
Lønmodtagere, som er overgået til selvstændig
erhvervsvirksomhed, kan efter eget ønske bevare deres medlemskab af ATP, forudsat de forinden har opnået 3 års anciennitet som lønmodtager. For disse personer fratrækkes bidraget til
ATP under denne post.

2.3.2. Pensionsordningernes omfang
Som nævnt under 2.2.1.2. anslås det, at der under grappen pensionsordninger med løbende
udbetalinger findes ca. 270.000 renteforsikringer, hvoraf det skønsmæssigt anslås, at et begrænset antal vedrører private ordninger. Der
foreligger ikke oplysninger om antallet af private ordninger i pensionskasser.
Der er i alt godt 110.000 rateforsikringer i
pensionsøjemed (jfr. 2.2.I.2.). Der foreligger
ikke oplysninger om, hvor mange af disse ordninger, der er private, men det skønnes at være
en stor andel.
Der findes i alt ca. 2.125.000 indeksordninger (jfr. 2.2.1.2.) hvoraf langt størstedelen skønnes at være private.
Der foreligger ikke oplysninger om antallet
af selvstændige, som indbetaler ATP-bidrag,
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men grundet bidragets ringe størrelse, vil den
her nævnte gruppe være af marginal betydning.
På grundlag af selvangivelsesundersøgelsen
for indkomståret 1978 er det muligt at anslå, at
omkring 300.000 husstande i skattemæssig forstand eller ca. 10 pct. af alle husstande havde
fradrag under posten forsikringspræmier og lignende med fuld fradragsret. Den procentvise
fordeling af disse husstande på fradragsintervaller ser således ud:

Fradragsintervaller
kr.

Fordeling af husstande med fuldt
fradragsberettigede
forsikringspræmier
%

1 - 999
1.000- 1.499
1.500- 1.999
2.000- 4.999
5.000- 9.999
10.000- 14.999
15.000-19.999
20.000-24.999
25.000-29.999
30.000 - 34.999
35.000-39.999
40.000-49.999
50.000 og derover

22
10
10
36
10
3
1
1
1
0
0
1
3

Det gennemsnitlige fradrag for personer med
disse fradrag udgjorde 8.093 kr. i 1978.

2.3.3. Særlige forhold
Såfremt der skal gives fradrag for indbetalinger
til private/individuelle ordninger, må det overvejes, om denne fradragsadgang skal omfatte
hele eller kun en begrænset del af de under denne post anførte indbetalinger.
Som nævnt under 2.2.1.1.1. og 2.2.1.1.2. er
der visse begrænsninger for engangsindskud og
indbetalingsperioder under 10 år. Ved andre indbetalingsformer er der imidlertid ingen begrænsninger. Derfor kunne det overvejes i socialindkomstsammenhæng at indlægge visse grænser for adgangen til at benytte denne fradragsmulighed, f.eks. som en vis procentdel af arbejdsindkomsten eventuelt suppleret med en
fast øvre grænse.

Der opstår imidlertid problemer dels med
fastsættelsen af den procentsats, som skal anvendes, dels med definitionen af især en selvstændig erhvervsdrivendes arbejdsindkomst,
idet overskud af selvstændig virksomhed teoretisk består af dels en aflønning af arbejdsindsatsen, dels en forrentning af den investerede
kapital.
Det kunne derfor overvejes kun at anvende
en fast øvre grænse f.eks. svarende til det gennemsnitlige pensionsbidrag for overenskomstansatte akademikere i staten. Dette ville betyde,
at personer med arbejdsindkomster under den
gennemsnitlige løn for akademikere har mulighed for at fradrage et relativt større beløb i
forhold til arbejdsindkomsten end personer,
hvis arbejdsindkomst ligger på eller over gennemsnittet. Det må dog antages, at denne mulighed i praksis ikke vil blive benyttet i særligt
stort omfang.
Der opstår imidlertid andre problemer, såfremt der lægges grænser for denne fradragsmulighed. Dels medfører det administrative problemer, hvis det skal sikres, at lønmodtagere,
som har arbejdsgiveradministrerede ordninger,
ikke samtidig benytter private ordninger, som
bringer det samlede pensionsbidrag op over
den faste øvre grænse. Dels medfører det forskelsbehandling af de personer, som kun indbetaler pensionsbidrag i en begrænset årrække
(f.eks. 5-10 år), idet de ikke får samme muligheder som personer, der indbetaler over en længere årrække. Indbetaling i en kortere årrække
vil ofte være nødvendig for især selvstændige,
som ofte ikke har økonomiske muligheder for
at foretage pensionsudbetalinger i de første
år som selvstændige erhvervsdrivende.
På den anden side kan det anføres, at hvis
der ikke lægges grænser for fradragsretten for
private indbetalinger til pensionsordninger i
socialindkomstsammenhæng, vil der være mulighed for, at enkeltpersoner kan nedbringe deres
socialindkomst i de år, hvor de efter tildelingskriterierne er berettigede til sociale ydelser.

2.3.4. Administrative muligheder
og konsekvenser
Statsskatte direktoratet har i notat af 26. september 1980 om de administrative og økonomiske konsekvenser ved opgørelse af pensions-
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indbetalinger i forbindelse med socialindkomsten udtalt, idet det bemærkes, at de anførte
skøn over ressourcebehovet og udgifter ikke
har været drøftet med kommunerne:
"Såfremt denne løsning vælges, er det en
forudsætning, at disse indbetalinger opgøres
særskilt på selvangivelsen og indberettes til
slutskattesystemerne.
Fra og med indkomståret 1980 er der
sket en udvidelse af feltantallet på selvangivelsen, og det er fra dette år muligt at opgøre både forsikringer med fuld fradragsret
og forsikringer med begrænset fradragsret.
Det er således muligt at overføre disse oplysninger til socialindkomstregisteret, hvilket vil
medføre begrænsede administrative omkostninger for statsskattedirektoratet.
For de kommunale ligningsmyndigheder
vil denne løsningsmulighed medføre, at der
skal føres kontrol med de af skatteyderne
fratrukne beløb. Dette vil i sig selv formentlig ikke give anledning til større vanskeligheder, hvorimod der kan opstå problemer, såfremt der lægges loft over denne fradragsmulighed. Herved bliver det nødvendigt at
sikre sig, at denne øvre grænse ikke overskrides, ligesom det kan blive nødvendigt at
foretage kontrol af, at de indbetalte beløb
over en vis årrække ikke overstiger en bestemt grænse.
Det synes ikke muligt på nuværende tidspunkt at skønne over ressourcebehovet i
kommunerne, såfremt der vælges en løsning,
der ikke giver ubegrænset fradragsret for indbetalinger til private pensionsordninger."

2.3.5. Konsekvenser på familieniveau
Som nævnt var der i 1978 omkring 300.000
husstande, som havde fradrag under posten forsikringspræmier og lignende med fuld fradragsret.
Ifølge loven om socialindkomst gives der
ikke fradrag for de her nævnte private pensionsordninger. Nedenfor er belyst, hvordan det vil
påvirke socialindkomsten for forskellige grupper, hvis der igen gives fradrag for private pensionsindbetalinger. Såfremt der gives fradrag,
vil det medføre, at socialindkomsten formindskes for de husstande, som har disse fradrag.

Grundlaget for belysningen af konsekvenserne er selvangivelsesundersøgelsen for indkomståret 1977, der er en stikprøve omfattende et
repræsentativt udsnit på ca. Vi pct. af samtlige
familier opgjort pr. 31. december 1977. Den beskedne stikprøve betyder, at resultaterne er meget usikre, hvorfor oplysningerne må tages med
visse forbehold.
Belysningen viser kun, hvorledes det at give
fradrag for private pensionsordninger påvirker
socialindkomsten for samtlige husstande, uanset
om de modtager indkomstafhængige offentlige
ydelser. Der vil derfor være en del husstande,
som får ændret deres socialindkomst, men hvis
økonomiske situation er uændret, fordi de ikke
modtager indkomstafhængige ydelser.
De her gengivne resultater bygger på tabellerne i bilag 2, side 91 ff, hvor en mere detaljeret
oversigt er givet.
Såfremt der gives fradrag for private pensi onsindbetalinger, vil 12 pct. af alle husstande
blive berørt, idet de vil få en mindre socialindkomst. Disse husstande fordeler sig således:
10 pct. med
2 pct. med

1 - 5.000 kr.
over 5.000 kr.

For alle husstande med børn vil 22 pct. få formindsket deres socialindkomst. Disse husstande fordeler sig således:
20 pct. med
2 pct. med

1 - 5.000 kr.
over 5.000 kr.

Af selvstændige erhvervsdrivende vil 34 pct. få
formindsket deres socialindkomst. Disse husstande fordeler sig således:
23 pct. med
4 pct. med
7 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
over 10.000 kr.

Af funktionærer vil 22 pct. få formindsket deres socialindkomst. Disse husstande fordeler sig
således:
19 pct. med
3 pct. med

1 - 5.000 kr.
over 5.000 kr.

For arbejdere vil 9 pct. få formindsket deres
socialindkomst. Disse husstande fordeler sig således:
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9 pet. med
O pet. med

1 - 5.000 kr.
over 5.000 kr.

2.3.6. Provenumæssige konsekvenser
Beregningen af de økonomiske konsekvenser
for det offentlige af at give fradrag for de private pensionsbidrag er foretaget med udgangspunkt i det foran nævnte datamateriale fra
selvangivelsesundersøgelsen, hvorfor beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed.
De økonomiske konsekvenser er beregnet på
grundlag af den gældende lovgivning. Beregningerne er foretaget i pris- og lønniveau januar
1980 og på grundlag af det gennemsnitlige aktivitetsniveau i 1981. Der er ikke i beregningerne taget hensyn til de administrative konsekvenser af at give fradrag for private pensionsbidrag.
Beregningsresultaterne er anført som afrundede
beløb. Det bemærkes, at især de økonomiske
konsekvenser på daginstitutionsområdet er behæftet med betydelig usikkerhed.

2.4. Konkluderende bemærkninger
I de foregående afsnit er drøftet de praktiske
muligheder for dels at foretage tillæg af pensionsbidrag for personer med arbejdsgiveradministerede pensionsordninger, dels at give fradrag for indbetalinger til private/individuelle
pensionsordninger.
Indkomstsiden i socialindkomstbegrebet er
søgt defineret som en bruttoindkomst omfattende alle indkomststrømme, hvori der som hovedregel kun gives fradrag for udgifter, som er
medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde
indkomsten.
De arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag kan ikke betragtes som en aktuel indkomst, men dog som en indkomst over livsforløbet. Når pensionen kommer til udbetaling, vil
den for nogle af de nævnte ordninger indgå i
den pågældendes socialindkomst. Tillæg til socialindkomsten af arbejdsgiveradministrerede
pensionsbidrag indebærer således, at denne del

af indkomsten (pensionsbidragene) for nogle
af ordningerne indregnes i socialindkomsten
2 gange. Dette er i princippet også tilfældet,
når der i socialindkomsten medregnes en andel
af formuen. For pensionsordninger som kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed vil
pensionsbidragene imidlertid kun indgå i socialindkomsten én gang.
Det kan anføres, at de arbejdsgiveradministrede ordninger ofte hævdes tilbagevæltet i
lønningerne (dette argument har været fremført
for bl.a. tjenestemænd). Det kan endvidere anføres, at en lønmodtager ofte i kraft af sin ansættelse tvinges ind i en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, skønt pågældende ikke
ønsker at foretage pensionsopsparing. Dog kan
det samtidig anføres, at en person med en arbejdsgiveradministrere t pensionsordning ikke
behøver at anvende en andel af den udbetalte
løn til private alderdomssikringer.
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Pensionssikring behøver ikke nødvendigvis
at foregå inden for de lovgivningsmæssigt afgrænsede pensionsordninger. Således betragter
mange mennesker opsparing iejendomsformue,
erhvervsformue, obligationer, pantebreve m.v.
eller i pengeinstitutter som en pensionsopsparing/opsparing til alderdommen. Såfremt der
gives fradrag for indbetalinger til private pensionsordninger, medfører dette en forfordeling
af denne form for alderdomssikring i forhold
til andre opsparingsformer. Dette taler for at
medregne de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag.
Endvidere skal nævnes, at løsningen med at
tillægge de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag begrænser den enkeltes mulighed
for selv at påvirke sin socialindkomst i forhold
til den situation, hvor der gives fradrag for indbetalinger til private pensionsordninger. Det er
af afgørende betydning ved fastlæggelsen af
socialindkomsten, at mulighederne for at foretage tidsmæssige forskydninger af indkomsterhvervelsen begrænses mest muligt, således at
indkomsten ikke kan nedbringes i de år, hvor
pågældende ud fra tildehngskriterierne er berettiget til indkomstafhængige offentlige ydelser.
Endelig skal nævnes, at såfremt der vælges
en løsning med fuld fradragsret i socialindkomsten for indbetalinger til private pensionsord-

ninger, vil dette tilnærme indkomstsiden af
socialindkomstbegrebet til det skattepligtige
indkomstbegreb, hvorved begrundelsen for at
opretholde en særlig indkomstopgørelse i socialindkomstsammenhæng svækkes.
Det bemærkes, at ud fra en rent administrativ vurdering omfattende også arbejdsgivernes
merarbejde, vil det være enklest at give ubegrænset fradrag for indbetalinger til private pensionsordninger. For det første fordi der her kan
anvendes afgrænsninger og definitioner, som
allerede i dag er velkendte i skattemæssig forstand. For det andet fordi der fra og med indkomståret 1980 foretages særskilt opgørelse
og indberetning af disse fradrag.
Hvis der vælges en løsning med tillæg af arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag, skal
der dels foretages en delvis ny afgrænsning, dels
etableres nye indberetninger til skattemyndighederne. Samtidig skal nævnes, at der sandsynligvis i praksis for den enkelte person vil være
visse forståelsesmæssige vanskeligheder forbundet med at medregne de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag i socialindkomsten — herunder ikke mindst for tjenestemænd og personer med tjenestemandslignende ordninger. Det
kan ikke udelukkes, at denne løsning vü kunne
få virkning for de forestående overenskomstog aftale forhandlinger.
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3. Overvejelser om en social lejeværdi

3.1. Den generelle problemstilling
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget
om 1. fase af socialindkomstbegrebet, at
"det er regeringens hensigt at arbejde videre
med henblik på så snart som muligt at fremsætte forslag til en 2. fase til fuld gennemførelse af socialindkomsten. Baggrunden for, at
det ikke er hensigtsmæssigt i dette lovforslag
at fremsætte forslag om det endelige socialindkomstbegreb, er den foreløbige opgivelse
af omlægningen af rentefradragsretten, som
efter redegørelsen skulle være det væsentligste grundlag for 2. fase. Regeringen havde
ønsket, at private renteudgifter, der overstiger private renteindtægter (nettoprincippet),
ikke kunne fratrækkes i socialindkomsten.
I det fortsatte arbejde vil redegøreisens drøftelser om indførelse af en social lejeværdi
blive gjort til genstand for nærmere overvejelser".
På denne baggrund må det fastslås, at såfremt
der gennemføres en renteomlægning på skatteområdet, vil en løsning med at se bort fra private renteudgifter blive foretrukket i forhold
til en løsning med en social lejeværdi. Indregning af en social lejeværdi, som beregnes af
ejendomsværdien, må herefter vurderes i sammenhæng med rente fradragsretten.
Indførelsen af en social lejeværdi vil sandsynligvis medføre visse bindinger for socialindkomsten i forhold til en eventuel senere omlægning
af rente fradragsretten, idet det kan være meget
svært at forklare folk de store ændringer i deres
socialindkomst, der kan ske fra år til år på
grund af en ændring i et af elementerne i socialindkomsten, såfremt der det ene år opereres
med en social lejeværdi og fuld rentefradragsret,
mens der det næste år ikke gives fradrag for
private renteudgifter og samtidig sker et bortfald af den sociale lejeværdi.
Der kan være væsentlige forskelle i de beløb,
der bliver tillagt socialindkomsten, enten i form
af den sociale lejeværdi eller ved ikke at give ad-

gang til fradrag af private renteudgifter. Denne
forskel kan navnlig være stor i ejerboliger, hvor
prioritetsgælden er blevet nedbragt eller i ejerboliger, der netop har skiftet ejer og derfor
har en meget stor renteudgift.
Regeringen har overvejet at erstatte de gældende regler om overskud og underskud af fast
ejendom med en løbende statslig ejendomsskat,
hvilket formentlig vil indebære, at beskatning
af lejeværdi af egen bolig begrænses eller ophæves.
Dette fører til overvejelser om at frigøre lejeværdibegrebet fra skattemyndighedernes regler
gennem indførelse af en social lejeværdi.
Som argument herfor kan bl.a. også fremføres, at et afkast af de øvrige skattepligtige formuegoder medregnes i socialindkomsten, hvorfor ejendomsformuen ville undergå særlig behandling, såfremt lejeværdibegrebet bortfaldt.
Endvidere kan det anføres, at den skattemæssige lejeværdi i de fleste tilfælde ikke svarer til den markedsleje, som lejeværdien principielt er udtryk for.
Endelig kan nævnes, at det at besidde fast
ejendom i sig selv kan være udtryk for en økonomisk evne, hvorfor det kan tillægges betydning i et socialindkomstbegreb, idet der oftest
vil være en positiv sammenhæng mellem størrelsen af ejendommens værdi og ejerens øvrige
økonomiske situation.
Generelt kan det dog ved indførelse af en
social lejeværdi siges, at dette kan være forbundet med en række forståelsesmæssige vanskeligheder, fordi lejeværdibegrebet er vanskeligt
tilgængeligt for borgerne. Det kan endvidere
være vanskeligt at forklare, hvorfor lejeværdiskalaen i socialindkomstsammenhæng afviger
fra den skattemæssige lejeværdi.
Med indførelse af en særlig social lejeværdi
vil de sociale myndigheder, herunder andre decentrale administrative myndigheder, eventuelt
skulle bevæge sig ind på områder, der normalt
betragtes som skattemyndighedernes ressort,
idet der vil kunne opstå situationer, hvor de so-
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ciale myndigheder må vurdere og tage stilling
til også grundlaget for lejeværdiberegningen.
Dette kan gælde i sitautioner, hvor der fraviges fra socialindkomsten og udmåles på grundlag af aktuelle økonomiske forhold, idet de sociale myndigheder her skal forestå beregningen
af en social lejeværdi på grundlag af en fortidig
ejendomsværdi. Hertil kommer, at det i situationer, hvor en ejerbolig er købt eller solgt indenfor de seneste 1-2 år, samtidig bliver nødvendigt at indhente oplysninger om ejendomsværdien for pågældende bolig, før der på grundlag af oplysningerne om ejendomsværdien og

handelsdatoen kan ske en manuel beregning af
den aktuelle sociale lejeværdi.
Sambeskatningen af den gifte mand og den
med ham samlevende hustru medfører, at det
skattemæssige overskud/underskud af ejerbolig
henføres til manden. Det vil følge heraf, at den
opgjorte sociale lejeværdi også må blive henført
tu manden. Dette rejser lignende problemer
som ved opgørelsen af formue tillægge t i socialindkomsten, når ydelsen udmåles på grundlag af
den enkeltes økonomiske forhold f.eks. ved de
sociale pensioners grundbeløb.

3.2. Den skattemæssige beregning af
lejeværdi af egen bolig i 1980
For 1981 er der endnu ikke taget stilling til
fastsættelsen af lejeværdien af egen bolig. Nedenfor gennemgås lejeværdireglerne for 1980.
Lejeværdien af egen bolig skal for 1980 som
hovedregel beregnes på grundlag af 135 pct. af
ejendomsværdien ved 16. almindelige vurdering
eller en senere vurdering inden udløbet af 1980.
For personer under 67 år udgør lejeværdien
1,7 pct. og for personer på 67 år og derover 0,8
pct. af beregningsgrundlaget. For begge aldersgrupper gælder, at lejeværdien beregnes med 5
pct. af den del af beregningsgrundlaget, der
overstiger 1 mill. kr.
Ved beregning af den skattemæssige lejeværdi anvendes der således et andet pensionistbegreb end det, der anvendes ved personfradragsreglerne og det, der anvendes i socialindkomsten.

3.2.1. Beregningsgrundlaget
For ejendomme, der kun indeholder en selvstændig lejlighed, dvs. enfamilieshuse (herunder
sommerhuse) og ejerlejligheder, udgør beregningsgrundlaget som hovedregel 135 pct. af
ejendomsværdien ved 16. almindelige vurdering
eller en senere vurdering inden udløbet af 1980.
Når der inden udløbet af indkomståret 1980
er afholdt udgifter til forbedringer m.v. for
mere end 200.000 kr. af grund eller bygninger
eller til opførelse af nye bygninger, og disse udgifter ikke er taget i betragtning ved den vurdering, der efter hovedreglen skal danne grundlag

for lejeværdiberegningen, er beregningsgrundlaget 135 pct. af ejendomsværdien med tillæg
af 80 pct. af udgifterne til forbedringer m.v.
For de enfamilieshuse og ejerlejligheder, som
endnu ikke er vurderet inden udløbet af 1980,
udgør beregningsgrundlaget 80 pct. af anskaffelsessummen med tillæg af eventuelle udgifter
til forbedringer, som den skattepligtige har afholdt inden udgangen af indkomståret 1980.
Lejeværdien for ejerboliger i tofamilieshuse
skal beregnes efter tilsvarende regler, som gælder for enfamilieshuse og ejerlejligheder efter, at
vurderingsmyndighederne nu har foretaget en
fordeling af ejendomsværdien på hver af de to
selvstændige lejligheder.
For stuehuse til landbrugsejendomme m.v.
(herunder gartneri, frugtplantage eller planteskole) omfatter beregningsgrundlaget den del af
ejendomsværdien, der er henført til stuehuset.
Lejeværdien for ejerboliger i de såkaldte
blandede ejendomme, dvs. ejendomme, der
højst indeholder to selvstændige lejligheder, og
som tjener til bolig for ejeren og tillige anvendes
erhvervsmæssigt i væsentligt omfang, beregnes
efter samme beregningsgrundlag, som efter hovedreglen gælder for enfamilieshuse og ejerlejligheder. Beregningsgrundlaget skal dog kun
omfatte den del af ejendomsværdien, der af vurderingsmyndighederne er henført til ejerens
bolig.
Det er ikke en betingelse for anvendelsen af
procentreglerne for blandede ejendomme, at
det er ejeren selv, der driver erhvervsvirksomheden.
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Ligningslovens procentregler for beregning af
lejeværdi af bolig i egen ejendom gælder nu også
for skattepligtige, der ejer ejendommen i sameje
med andre. Reglerne gælder kun for den/de
medejere, som ejendommen tjener til bolig for.

3.2.2. Beregning af lejeværdien
For skattepligtige, der ikke er fyldt 67 år ved
udgangen af 1980, beregnes lejeværdien med
1,7 pct. af den del af beregningsgrundlaget, der
ikke overstiger 1 mill, kr., og med 5 pct. af den
del af beregningsgrundlaget, der overstiger dette
beløb. Dette gælder for både enfamilieshuse,
ejerlejligheder, tofamilieshuse, stuehuse og blandene ejendomme. Man har således ophævet de
hidtidige regler, hvorefter lejeværdien blev beregnet med en lavere procentsats for enfamilieshuse erhvervet før 9. december 1969 og for landbrugets stuehuse, og med en højere procentsats
for enfamilieshuse erhvervet efter 8. december
1969 og ejerlejligheder.

For skattepligtige, der er fyldt 67 år ved udgangen af 1980, beregnes lejeværdi med 0,8 pct.
af den del af beregningsgrundlaget, der ikke
overstiger 1 mill, kr., og med 5 pct. af den del
af beregningsgrundlaget, der overstiger dette
beløb. Disse satser gælder også for en enke, som
ikke opfylder aldersbetingelsen, hvis hun efter
mandens død bliver boende i en ejendom, som
har tilhørt en af ægtefællerne, og som før dødsfaldet var omfattet af disse beregningsregler på
grund af den afdøde mands alder. Hvis enken
har indgået nyt ægteskab inden 1. januar 1980,
gælder dog de almindelige satser, med mindre
den nyé ægtefælle er fyldt 67 år inden udgangen af 1980.
Stigningen i lejeværdi for indkomstårene
1979 til 1980 må som hovedregel højst andrage 3.500 kr. Den beregnede lejeværdi
skal derfor nedsættes i det omfang, den overstiger lejeværdien for 1979 med mere end 3.500
kr.

3.3. Fastsættelse af en social lejeværdi
Fastsættelse af en social lejeværdis størrelse
kan ske ud fra forskellige kriterier. Da forudsætningen for indførelsen af en social lejeværdi
er, at der fortsat gives fradrag for prioritetsrenteudgifter, kunne det f.eks. vælges at fastsætte
den sociale lejeværdi ud fra markedslejen. Da
dette kan ske på forskellige måder, skal her citeres uddrag fra "Rapport fra embedsmandsgruppen om en koordineret bolig- og skattepolitik" af 1. marts 1978 (side 19-20):
"En fastlæggelse af markedslejeværdien er
imidlertid vanskelig; der foreligger ikke
noget empirisk materiale herom, bl.a. fordi
der ikke findes noget egentlig marked for
udlejning af ejerboliger. I betænkning om beskatningsregler for ejerboliger (betænkning
nr. 734/1975) ansås det for realistisk at regne med en markedslejeværdi på indtil 10 pct.
af handelsværdien.
På grund af vanskelighederne ved ad
denne vej at fastlægge markedslejeværdien
er denne som regel søgt estimeret på anden
vis. Man anlægger ofte et formueplacerings-

synspunkt, idet betragtningen her er, at de
i ejendommen bundne værdier alternativt
kan tænkes frigjort og investeret andetsteds.
Også ved denne fremgangsmåde råder der
temmelig stor uenighed om markedslejeværdiens størrelse. I ovennævnte betænkning
fastsattes markedslejeværdien således til 7
pct. af handelsværdien.
I indkomstskatteudvalgets afsluttende redegørelse fra november 1977 forudsættes
derimod en lejeværdi på 5 pct. af kontantværdien, dvs. handelsværdien justeret med
kurstab ved finansieringen. Det er imidlertid
uklart, hvad baggrunden for dette valg er, da
der ikke argumenteres for denne størrelse.
Forudsætningen er gjort for at beregne provenuvirkningerne af en forhøjelse af den
skattemæssige lejeværdi, og det er ikke muligt at se, om den valgte lejeværdi svarer til
markedslejeværdien og dermed fjerner subsidieringen af ejerboligsektoren.
I SBI-rapport 107: "Direkte og indirekte
tilskud til boligforbruget" gør rapportens

43

forfatter, cand. oecon. Jens Søndergaard, Århus universitet, et forsøg på at beregne den
"sande" lejeværdi ud fra en prisdannelsesmodel på ejerboligmarkedet. Han når frem
til, at den "sande" lejeværdi ligger mellem
6,8 og 9,2 pct. af kontantværdien, eller nogenlunde midt imellem indkomstskatteudvalgets 5 pct. af kontantværdien og de 7 pct.
af handelsværdien, nogenlunde svarende til
10 pct. af kontantværdien, som udvalget om
beskatningsregler for ejerboligen anvender.
Det er her valgt at sætte markedslejeværdien til 7 pct. af den til enhver tid værende

kontantværdi og beregne subsidieringen ud
fra denne forudsætning."
På baggrund af denne konklusion i rapporten
fra embedsmandsgruppen om en koordineret
bolig- og skattepolitik og under forudsætning
af, at kontantværdien svarer til ca. 70 pct. af
handelsværdien, er der her som udgangspunkt
for det videre beregningsarbejde regnet med en
social lejeværdi på 5 pct. af handelsværdien.
Da den seneste ejendomsvurdering blev foretaget i 1977 (16. alm. vurdering), må den her
nævnte procent relateres til året 1977.

3.4. Fastsættelse af en social
lejeværdiskala
Når det overvejes at lade en social lejeværdi 3.4.1. Fastlæggelse af en progressiv skala
for den sociale lejeværdi
svarende til markedslejen indgå i socialindkomsten, skyldes det, at markedslejen er udtryk
for det afkast eller den indtægt ejeren har ved Såfremt der kan tages udgangspunkt i social
besiddelse af ejendommen. Ved den progres- lejeværdi på 5 pct., og såfremt der ønskes indsive beregning af formuetillægget i socialind- ført en progressiv skala, må det vurderes, på
komsten er der taget hensyn til at besiddelsen hvilken måde en progressiv skala kan udformes.
af store nettoejendomsformuer — på linie med
Det kunne f.eks. vælges at lade progressioandre formuegoder — normalt er udtryk for en nen sa;tte ind ved ejendomsværdier på 500.000
større økonomisk evne hos ejeren end hos per- kr., der stort set svarer til den gennemsnitlige
soner med ingen eller kun mindre formue, her- ejendomsværdi for enfamilieshuse i hovedstadsunder ejendomsformue.
området ved den 16. almindelige vurdering pr.
Hvis man i socialindkomsten sigter mod at 1. april 1977. Ved at vælge en grænse på 500.000
behandle indkomst som følge af ejendomsbe- kr. opnås samtidig, at alle der har en ejendomssiddelse på lige fod med anden indkomst, det værdi op til den gennemsnitlige ejendomsværdi
være sig lønindkomst, anden erhvervsindkomst, for enfamilieshuse i hovedstadsområdet friholdes
renteindtægter og udbytter m.v., fører dette til, for den progressive skala.
at den sociale lejeværdiprocent fastsættes ens
Ved fastsættelse af den skattemæssige lejefor alle ejendomme uanset ejendomsværdien.
værdi i 1979 anvendtes for første gang 16. alSåfremt besiddelse af en ejendom med stor mindelige vurdering fra 1977. I 1979 satte den
ejendomsværdi skønnes at være udtryk for sær- skattemæssige lejeværdiprogression ind ved
lig stor økonomisk evne — sammenlignet med 750.000 kr. Der kan derfor også for den sociale
besiddelse af anden formue af samme størrelse — lejeværdi (som eksempel) vælges et progreskan dette tale for at fastsætte en progressiv sionstrin ved 750.000 kr.
Såfremt disse grænser vælges, kunne en soskala for beregningen af den sociale lejeværdi,
hvilket kan føre til at den sociale lejeværdipro- cial lejeværdiskala se således ud, idet grænserne
cent for nogle ejendomme fastsættes højere end og lejeværdiprocenterne baserer sig på 16. almarkedslejen, dvs. højere end det beregnede af- mindelige vurdering i 1977:
kast.
Den del af ejendomsHerudover kan det anføres, at der er en posiværdien, der ligger i
Lejeværdiprocent
tiv sammenhæng mellem størrelsen af livsindintervallet fra
komsten og det foretagne boligvalg, hvorfor
0 - 500.000 kr.
5
der kan argumenteres for at anvende en progres500.000 - 750.000 kr.
7
siv skala.
over 750.000 kr.
10
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Det skal påpeges, at skalaen er rent illustrativ,
hvorfor andre grænser og lejeværdiprocenter
kunne vælges.

3.4.2. Pensionister
Ved beregningen af den skattemæssige lejeværdi opereres for pensionister, der er fyldt 67 år,
med en lavere lejeværdi, før progressionen sætter ind. I 1979 (første gang 1977-vurderingen
anvendtes) udgjorde den skattemæssige lejeværdi for pensionister 1 pct. af ejendomsværdien
indtil 750.000 kr. og 5 pct. af resten.
Begrundelsen for den lempeligere lejeværdiberegning er, at gruppen af skattepligtige personer over 67 år antages at rumme et meget stort
antal skattepligtige med en svag økonomi og
deraf følgende særlige problemer i forbindelse
med beskatning af lejeværdi opgjort efter de
almindelige regler. Ved fastsættelse af en social lejeværdiskala kunne der tages et tilsvarende hensyn til pensionister bl.a. for at tilgodese
det hensyn, at pensionister kan blive boende i
tilvante omgivelser.
Der rejser sig imidlertid det spørgsmål, om
det særlige hensyn kun skal gælde pensionister,
der er fyldt 67 år, eller alle personer, der modtager sociale pensioner. Også blandt gruppen af
pensionister under 67 år er der et meget stort
antal med en svag økonomi, hvilket taler for
at anvende en lavere lejeværdiprocent for alle,
der modtager sociale pensioner.
Det vil i denne forbindelse være i overensstemmelse med § 5 i socialindkomstloven, såfremt persongruppen pensionister, bliver defineret som personer, der selv eller hvis ægtefælle
opfylder aldersbetingelserne for at modtage
folkepension, eller modtager folkepension, invalidepension, invaliditetsydelse med bistandseller plejetillæg eller pension i henhold til lov
om pension til enker m.fl.
Anvendes den brede definition af pensionistbegrebet, vil en mindre indkomstfremgang kunne medføre en stor forhøjelse af socialindkomsten, idet den lempelige skala for pensionister
ikke anvendes, hvis pensionen bortfalder. Omvendt vil et mindre fald i indkomsten kunne
medføre et betydeligt fald i socialindkomsten,
fordi den lempelige skala igen finder anvendelse. Disse virkninger vil dog kun berøre yderst
få pensionister.

Såfremt der (som det var gældende på skatteområdet i 1979), vælges en lejeværdiprocent på
1 for pensionisters ejendomsværdi under
750.000 kr. og såfremt der for den del af ejendomsværdien der ligger over 750.000 kr. anvendes den progressive skala, som gælder for
andre, kan følgende lejeværdiskala opstilles for
pensionister, idet det bemærkes, at stort set
alle pensionister vil få beregnet lejeværdien med
1 pct.:
Den del af ejendomsværdien, der ligger i
intervallet fra
0-750.000 kr.
over 750.000 kr.

Lejeværdiprocent
1
10

Det gælder tilsvarende her, at skalaen er opstillet på grundlag af 16. almindelige vurdering pr.
1. april 1977 og er rent illustrativ, hvorfor andre grænser og lejeværdiprocenter kunne vælges.
Ved valg af denne skala vil kun et meget begrænset antal pensionister få beregnet en større
social lejeværdi end den skattemæssige lejeværdi.

3.4.3. Fradrag for ejendomsskatter
og vedligeholdelse
Ved indførelse af en social lejeværdi, må der
tages stilling til, om det kun er lejeværdien, der
skal indgå i socialindkomsten, eller om der skal
gives fradrag for vedligeholdelse, fradrag for
ejendomsskatter m.v.
Standardfradraget for vedligeholdelse kan
betragtes som en udgift der er medgået til at
erhverve, sikre og vedligeholde det afkast af
ejendomsværdien i form at boligbenyttelse som
benævnes lejeværdi. Samtidig er standardfradraget for vedligeholdelse stort set ens (normalt
2.000 kr.) for alle ejerboliger (dog ikke ejerlejlighedsejere). Der kan argumenteres for at give
fradrag for dette i den sociale lejeværdi.
Ejendomsskatterne varierer med grundværdiernes og grundpromillernes størrelse i den enkelte kommune. Netop på grund af de varierende grundskyldspromiller vil en ændring her
ramme arbitrært, hvorfor der kan argumenteres
for fortsat at give fradrag for ejendomsskatterne.
På den anden side kan det anføres, at grundskyldspromillens størrelse må ses i sammen-
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hæng med den fordeling af den samlede skatteudskrivning på henholdsvis indkomst- og grundbeskatning, som den enkelte kommune har
valgt. Da borgerne i en kommune med en høj
grundskyldspromille således alt andet lige, betaler mindre i indkomstskat, taler dette for ikke
at give fradrag for ejendomsskatter m.v.
Hertil kommer, at mønsteret for kommunernes grundbeskatning er forholdsvist stabilt, hvilket har en tendens til at smitte af på ejendomsværdierne og dermed grundlaget for fastsættelsen af den sociale lejeværdi. Dette taler ligeledes for at undlade fradrag for ejendomsskatter m.v.
Der kan således fremføres argumenter for at
tillade fradrag for disse udgifter, hvorfor det
kunne vælges at give disse fradrag også i en social lejeværdi. På den anden side kunne der
fremføres argumenter for, at der ikke bør gives
fradrag, ud fra en målsætning om så vidt muligt
at anvende bruttobeløb ved opgørelse af socialindkomsten.

3.4.4. Sammenlægning af
ejendomsværdier
Den skattemæssige lejeværdiberegning foretages
for hver enkelt ejendom, hvilket betyder, at
den progression, som er indbygget i de skattemæssige lejeværdiregler, ikke slår igennem, hvis
den enkelte person ejer flere ejendomme (f.eks.
parcelhus og sommerhus), hvis vurdering hver
især ligger under den grænse, hvor progressionen sætter ind. Omvendt gælder det, at dersom
en skatteyder kun ejer en del af en ejendom, beregnes lejeværdien først for hele ejendommen
og fordeles derefter forholdsmæssigt på de enkelte ejere. De gældende skatteregler betyder,
at det er værdien af hele ejendommen, som er
afgørende for, om man kommer ind under den
progressive lejeværdiberegning. Er ejendommens beregningsgrundlag større end beløbsgrænsen for den høje lejeværdiberegning, kommer
man ind under den progressive lejeværdiberegning, selv om man kun har ejet ejendommen i
en ganske kort periode i løbet af året, og selv
om man kun har ejet en meget beskeden andel
af ejendommen.
Såfremt der indføres en social lejeværdi efter en progressiv skala, må det overvejes, om
lejeværdien skal beregnes af hver enkelt ejen-

dom, eller af den enkelte persons samlede ejendomsværdier.
Ved sammenlægning af ejendomsværdierne
er det tilstræbt at opnå en ligestilling mellem
dels de personer, der ejer en ejendom med en
høj ejendomsværdi, og dels de, der ejer flere
ejendomme, hvor den samlede ejendomsværdi
er af tilsvarende størrelse.
En sådan sammenlægning findes tilsvarende
ved opgørelse af den skattepligtige formue, idet
alle aktiver og alle passiver bliver lagt sammen
før der sker en beregning af formuetillægget til
brug for socialindkomsten.
Endelig kan nævnes, at problemet med sammenla;gning af ejendomsværdierne kun har betydning i forbindelse med anvendelse af en progressiv skala til beregning af den sociale lejeværdi.
Såfremt det vælges at sammenlægge ejendomsværdierne, vil det være et brud med de
principper, som anvendes på skatteområdet.
Det kan herved anføres, at det af forståelsesmæssige grunde kan siges at være vanskeligt forståeligt at skulle operere med to forskellige
principper for beregning af lejeværdi af egen
bolig.
Konsekvensen af at sammenlægge ejendomsværdierne ved beregning af en social lejeværdi
vil være, at der i tilfælde, hvor der finder et
ejerskifte sted i løbet af året beregnes en social
lejeværdi på grundlag af en forholdsmæssig nedsættelse af ejendomsværdien i stedet for på
grundlag af den samlede ejendomsværdi. Ud fra
en social synsvinkel kan der imidlertid argumenteres for dette, idet den sociale lejeværdi da
beregnes på grundlag af den gennemsnitlige
ejendomsværdi personen har besiddet i pågældende år.
Der kan være problemer med at administrere en ordning, hvorefter lejeværdien skal beregnes på grundlag af den samlede ejendomsværdi,
når en ejer har flere ejerboliger. Problemet opstår formentligt i de tilfælde, hvor der i årets
løb har været handlet med den ene ejerbolig,
idet der da skal ske en registrering af overtagelsesdatoen, således at det derefter er muligt
at beregne den reducerede ejendomsværdi af
den handlede bolig før der kan ske en sammenlægning med ejendomsværdien for den anden
bolig. Herefter kan den sociale lejeværdi beregnes.
Ved at beregne den sociale lejeværdi på
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denne måde, vil lejeværdien i nogle tilfælde
Lejeværdi for 1 år
blive mindre end hvis der var anvendt de samaf 1.000.000 kr.=
67.500 kr.
me principper som skattemyndighederne anvenLejeværdi for Vi år
der, idet den forholdsmæssige reduktion af
(67.500/2) =
33.750 kr.
ejendomsværdien kan betyde, at den ejendomsværdi som anvendes ved beregningen kommer
Ifølge den alternative metode ville den sociapå et lavere progressionstrin.
le lejeværdi blive beregnet som:
På grundlag af selvangivelsesundersøgelsen
Lejeværdi for Vi år er lig med lejeværdien af
for indkomståret 1977 kan det skønnes, at om(1.000.000/2) 500.000 kr. =
25.000 kr.
kring 100.000 husstande havde mere end 1 ejerbolig og omkring 5.000 husstande havde mere Eksempel 3:
end 2 ejerboliger.
En person ejer hele året en helårsbolig til
Princippet med at sammenlægge ejendoms1.000.000 kr., og køber den 1. juli et somværdierne kan illustreres ved et eksempel, idet
merhus til 500.000 kr.
der tages udgangspunkt i den skala, som er opIfølge principperne på skatteområdet ville
stillet under afsnit 3.4.1.
den sociale lejeværdi blive beregnet som:
Lejeværdi for 1 år af
Eksempel 1:
1.000.000 kr. =
67.500 kr.
En person ejer 2 ejendomme, der er vurderet
Lejeværdi for 1 år af 500.000 kr.
25.000 kr.
til henholdsvis 1.000.000 kr. og 500.000 kr.
Lejeværdi for Vi år (2 5.000/2) = 12.5 00 kr.
Ifølge principperne på skatteområdet ville
den sociale lejeværdi blive beregnet som:
Lejeværdi af 1.000.000 kr. =
67.500 kr.
80.000 kr.
lait
Lejeværdi af 500.000 kr. =
25.000 kr.
Ifølge den alternative metode ville den solait
92.500 kr.
ciale lejeværdi blive beregnet som:
Ejendomsværdien for 1 år
1.000.000 kr.
Ifølge den alternative metode ville den sociaEjendomsværdien for Vi år
le lejeværdi blive beregnet som:
af 500.000 kr.
250.000 kr.
Lejeværdi af 1.000.000 +
500.000 kr. =
117.500 kr.
Samlet ejendomsværdi
1.250.000 kr.
Lejeværdi af 1.250.000 kr. =
92.500 kr.
Når der i forbindelse med sammenlægning af
ejendomsværdierne sker en forholdsmæssig nedsættelse af ejendomsværdien, såfremt en ejen- 3.4.5. Geografisk variation af
dom har været handlet i løbet af året, er bagejendommenes værdi
grunden den, at der herved sker en opgørelse af
den pågældendes formueforhold, idet formue- Der skal nævnes et særligt problem ved fastgodet ikke indregnes med en større værdi end sættelse af grænserne for progressionen i en
hvad der svarer til den periode, vedkommende social lejeværdiskala, idet ejendommenes værdi
har ejet formuegodet.
varierer mellem de geografiske områder. Således kan f.eks. en ganske almindelig ejendom
Principperne er illustreret ved nedenstående i hovedstadsområdet have samme ejendomseksempler:
værdi som en ejendom i provinsen, der har en
betydelig bedre kvalitet. Formuen er dog stadig
Eksempel 2:
den samme, selv om det på mange måder kan
En person køber den 1. juli en ejendom, der anføres, at der er forskelle i de enkelte ejener vurderet til 1.000.000 kr. Han har altså dommes kvalitet. Dette skyldes, at der er forbesiddet ejendommen i Vi år.
skelle på beliggenhedsværdien, således at ejerIfølge principperne på skatteområdet ville boliger, i visse områder, f.eks. hovedstadsområden sociale lejeværdi blive beregnet som:
det , vurderes højere.
Endvidere skal man være opmærksom på,
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at såfremt det nederste progressionstrin er for
lavt, når der anvendes en progressiv skala til
beregning af den sociale lejeværdi, vil dette kunne komme til at berøre mange familier i hovedstadsområdet, hvor den gennemsnitlige ejendomsværdi er størst. Derfor er også som regneeksempel anvendt et beløb på 500.000 kr. som
nederste progressionstrin. Dette beløb svarer til
den gennemsnitlige vurdering for enfamilieshuse
i hovedstadsområdet ved 16. almindelige vurdering.
De geografiske forskelle med hensyn til ejendomsværdierne indebærer, at det beløb der bliver indregnet i socialindkomsten gennem den
sociale lejeværdi også vil være geografisk bestemt.
Til illustration af disse geografiske forskelle
kan på baggrund af selvangivelsesundersøgelsen
for 1977 vises følgende gennemsnitlige ejendomsværdier for familier i egen bolig:

Pensionister Børnefamilier
over 67 år
København/Frederiksberg 380.000
390.000
Københavns amt
490.000
540.000
Frederiksborg amt
410.000
510.000
Roskilde amt
380.000
470.000
Vestsjællands amt
260.000
350.000
Storstrøms amt
250.000
320.000
Bornholms amt
210.000
350.000
Fyns amt
260.000
370.000
Sønderjyllands amt
230.000
350.000
Ribe amt
260.000
430.000
Vejle amt
280.000
370.000
Ringkøbing amt
190.000
350.000
Århus amt
300.000
400.000
Viborg amt
230.000
340.000
Nordjyllands amt
220.000
350.000

amt og Ringkøbing amt for børnefamilier og
pensionister over 67 år.
Ejendomsværdi for familier i egen bolig i Københmms amt
Børnefamilier
50 pct. har ejendomsværdier under
75 pct. har ejendomsværdier under
90 pct. har ejendomsværdier under
95 pct. har ejendomsværdier under

510.000 kr.
610.000 kr.
750.000 kr.
850.000 kr.

Pensionister over 67 år
50 pct. har ejendomsværdier under
75 pct. har ejendomsværdier under
90 pct. har ejendomsværdier under
95 pct. har ejendomsværdier under

480.000 kr.
590.000 kr.
680.000 kr.
740.000 kr.

Ejendomsværdi for familier i egen bolig i Ringkøbing amt
Børnefamilier
50 pct. har ejendomsværdier under
75 pct. har ejendomsværdier under
90 pct. har ejendomsværdier under
95 pct. har ejendomsværdier under

350.000 kr.
420.000 kr.
510.000 kr.
550.000 kr.

Pensionister over 67 år
50 pct. har ejendomsværdier under
75 pct. har ejendomsværdier under
90 pct. har ejendomsværdier under
95 pct. har ejendomsværdier under

180.000 kr.
240.000 kr.
280.000 kr.
350.000 kr.

Fordelingen af ejendomsværdiernes størrelse for
forskellige grupper, der bor i ejerboliger, kan
yderligere belyses således:

Til yderligere belysning kan anføres spredningen af ejendomsværdiernes størrelse. Nedenfor
er anført spredningen i henholdsvis Københavns

3.5. Regulering af lejeværdien
Den skala, der vælges for beregning af en social
lejeværdi bør principielt anvendes på den til enhver tid gældende handelspris. Dette er imidlertid ikke praktisk muligt, fordi der kun hvert
4. år foretages en opgørelse af ejendomsværdierne ved de almindelige vurderinger, senest

16. almindelige vurdering pr. april 1977. Der
foregår i øjeblikket overvejelser om at indføre
årlige vurderinger, men der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt og hvornår de årlige vurderinger af fast ejendom kan indføres.
Der må derfor tages stilling til, på hvilken måde
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den sociale lejeværdi skal reguleres.
Ved fastsættelse af den skattemæssige lejeværdi er der i de senere år truffet politisk beslutning om dels grundlaget for lejeværdiberegningen, dels lejeværdiprocentens størrelse for
det enkelte år. En mulighed er at vælge samme
fremgangsmåde for den sociale lejeværdi.
En anden mulighed kunne være, til brug for
fastsættelse af den sociale lejeværdi, at foretage
en automatisk regulering af enten ejendomsværdien (herunder beløbsgrænserne i lejeværdiskalaen), lejeværdiprocenten eller den beregnede lejeværdi. Problemet i denne forbindelse
er imidlertid at finde et prisindeks, som svarer
til udviklingen i ejendomspriserne.
Der kan peges på, at statsskattedirektoratet
opgør prisindeks for udviklingen i handelspriserne fordelt på ejendomstyper og geografiske
områder. Det prisindeks har imidlertid den
mangel, at det kun opgøres regionalt og ikke på
landsbasis for samtlige ejendomme, ligesom det
kun medtager visse typer af ejendomme, idet

f.eks. landbrugets stuehuse ikke opgøres særskilt i dette indeks. Hertil kommer, at indekset
endnu ikke har været anvendt i praksis.
En anden mulighed ville være at vælge et
prisindeks som f.eks. reguleringspristallet, uanset
at dette ikke i alle tilfælde svarer til udviklingen i ejendomspriserne.
Der skal dog i denne forbindelse peges på
vanskelighederne ved at anvende et prisindeks,
der ikke umiddelbart har relation til udviklingen i handelspriserne på de enkelte ejendomstyper, idet handelspriserne i visse perioder kan
være stagnerende eller direkte faldende, mens
prisindeks som f.eks. reguleringspristallet er stigende.
Selv om der indføres en automatisk regulering mellem de 4-årige almindelige vurderinger,
vil denne automatiske regulering ikke i alle tilfælde svare til den faktiske prisudvikling på
ejendomsmarkedet, hvorfor der eventuelt må
foretages en justering af lejeværdiskalaen efter
hver almindelige vurdering.

3.6. Konsekvenser for
formueindregningen
Lejeværdien opfattes som et beregnet afkast af
ejendomsværdien i form af boligbenyttelse. Indregningen af en social lejeværdi må vurderes i
sammenhæng med behandlingen af formuen i
socialindkomsten, idet såvel indregning af et
stort afkast af ejendomsværdien (lejeværdi)
som indregning af en stor andel af formuen vil
berøre personer i ejerbolig i særligt stort omfang i forhold til situationen før indførelse af
socialindkomst.
Såfremt den nuværende formueindregning
fastholdes sideløbende med indførelse af en
social lejeværdi i socialindkomsten, kan betydningen for den enkelte illustreres ved eksempler.
Det er i eksemplerne forudsat,
- at overskud/underskud af fast ejendom udgår af socialindkomsten ved indførelse af en
social lejeværdi,
- ved beregning af overskud/underskud af fast
ejendom er anvendt en skattemæssig lejeværdi på 2XA pct. af ejendomsværdien indtil
750.000 kr. og 5 pct. af resten (lejeværdireglerne i 1979) samt et fradrag for ejendomsskatter og vedligeholdelse på 6.000 kr.,
- ved beregning af den sociale lejeværdi er taget udgangspunkt i ovennævnte skala,

— der medregnes et renteafkast af anden formue og der gives et fradrag for renteudgifter
af prioritetsgæld,
— anden formue og prioritetsgæld forudsættes
forrentet med 10 pct., og
— ved formueindregningen anvendes den i socialindkomstloven anførte skala:
Af formuer mellem 341.000 og 682.200 kr.
10 pct.
Af formuer mellem 682.200 og 1.136.900 kr. 25 pct.
Af formuer over 1.136.900 kr.
50 pct.

Eksempel 1.
To personer, A og B, har hver en skattepligtig
formue på 500.000 kr., der er sammensat således:
A
Ejendomsformue
Anden formue
Prioritetsgæld

B
kr.

500.000
0
0

0
500.000
0

Renter af anden formue
Renteudgifter
Overskud af fast ejendom
Formuetillæg

0
0
5.250
15.890

50.000
f)
0
15.890

Gammel"formuevirkning"

21.140

65.890
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Til belysning af de administrative og økonomiske konsekvenser i forbindelse med indførelse
af en social lejeværdi som et element i socialindkomsten har skattedepartementet anmodet
statsskattedirektoratet om at udarbejde en redegørelse for de tekniske muligheder for at udføre
en beregning af social lejeværdi for ejerboliger.
Statsskattedirektoratet har i denne anledning i
notat af 26. september 1980 meddelt:

3.7.1. Modeller for beregning af en
social lejeværdi
1. Socialministeriet har angivet følgende hovedretningslinier for indførelsen af en social lejeværdi, der i forbindelse med opgørelsen af socialindkomsten skal erstatte den skattemæssige
lejeværdi:
— Den sociale lejeværdi skal beregnes på grundlag af ejerboligens ejendomsværdi efter en
progressiv skala.

50
- Der skal anvendes en særlig skala for pensionister.
- Beregningen af den sociale lejeværdi skal ske
på grundlag af den enkelte skatteyders samlede ejendomsværdi af ejerboliger.
- Ved opgørelsen af socialindkomsten skal der
eventuelt ikke gives fradrag for ejendomsskatter, standardfradrag, vedligeholdelsesudgifter m.v.
2. Forudsætninger. Statsskattedirektoratet har
lagt følgende forudsætninger til grund for udarbejdelsen af nærværende notat:
- den sociale lejeværdi gennemføres fra 1983.
- de angivne tidsfrister må overholdes nøje.
- de nødvendige ressourcer for planlægning og
udvikling må stilles til rådighed samtidig med
planlægningens påbegyndelse.
- der er ikke taget hensyn til de frister, som
Kommunedata eventuelt vil kræve overholdt
for at kunne gennemføre nødvendige ændringer i det fælleskommunale ejendomsdatasystem - herunder at gøre dette register
personorienteret - samt ændringer i systemets kommunikationer. Der er heller ikke
taget hensyn til muligheden af, at sådanne
ændringer eventuelt kan nødvendiggøre ændringer i vurderingslovgivningen.
- der er ikke taget hensyn til eventuelle aflede
. virkninger for bygnings- og boligregisteret
(BBR).
- alle tidligere omkostningsskøn er annulleret
og erstattes med de i nærværende notat opgivne skøn.
- der er ikke taget hensyn til eventuelle omkostninger i forbindelse med de nødvendige
ændringer af det fælleskommunale ejendomsdatasystem.
- der er ikke taget hensyn til eventuelt merarbejde og eventuelle merudgifter i de kommunale ejendomsforvaltninger.
- de anførte skøn over ressourcebehov og udgifter har ikke været drøftet med kommunerne.
3. Model I. I dette afsnit belyses de tekniske
og administrative muligheder for i forbindelse
med opgørelsen af socialindkomsten at erstatte den skattemæssige lejeværdi med en social
lejeværdi, der beregnes på grundlag af ejerboligens ejendomsværdi.

Hovedforudsætningerne for denne model er
således:
— at den sociale lejeværdi beregnes på grundlag
af ejendomsværdien.
— at de nødvendige oplysninger i størst muligt
omfang tilvejebringes maskinelt på grundlag af de i edb-systemerne registrerede oplysninger.
— at anvendelsen af en social lejeværdi alene
kommer på tale for ejendomme med 1 eller
2 selvstændige lejligheder.
3.1. Social lejeværdi erstatter skattemæssig lejeværdi. Det forudsættes her, at den skattemæssige lejeværdi ved socialindkomstopgørelsen
erstattes med den sociale lejeværdi, men at alle
de udgifter, der fratrækkes ved opgørelsen af
det skattemæssige overskud, også godkendes
som fradrag ved socialindkomstopgørelsen,
ligesom de indtægter - bortset fra selve lejeværdien
der indgår i det skattemæssige
overskud, også medregnes i socialindkomsten.
Det sociale overskud vil således være lig med
det skattemæssige overskud forhøjet med differencen mellem den sociale og den skattemæssige lejeværdi. Opgørelsen foretages for hver
enkelt ejendom for sig.
Da alle indtægter og udgifter vedrørende
ejerboligen, bortset fra lejeværdien, er identiske
ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst
og ved opgørelsen af socialindkomsten, er det
— ud over de allerede i skatteregistrene registrerede oplysninger — alene nødvendigt at
fremskaffe og registrere oplysninger om:
— den skattemæssige lejeværdi og
— den sociale lejeværdi.
Disse oplysninger kan tilvejebringes således:
— Der foretages en maskinel beregning af den
skattemæssige lejeværdi og den sociale lejeværdi på grundlag af de i det fælleskommunale ejendomsdatasystem registrerede oplysninger.
Beregningen kan foretages efter stort set
samme retningslinier, som anvendes i dag i
forbindelse med udprintningen af oplysninger om den skattemæssige lejeværdi på ejendomsskemaerne.
De maskinelt beregnede lejeværdier (både
den skattemæssige og den sociale) registreres i socialindkomstregisteret, og den skattemæssige lejeværdi udprintes på ejendomsske-
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maet, således at registreringen i socialindkomstregisteret og udprintningen på ejendomsskemaet foretages på samme grundlag.
— I tilfælde, hvor de maskinelt beregnede lejeværdier ikke er korrekte, og tilfælde, hvor en
maskinel beregning ikke er foretaget, må
både den skattemæssige og den sociale lejeværdi indberettes til socialindkomstregisteret af ligningsmyndigheden.
Dette kan ske ved at foreskrive, at ligningsmyndigheden skal foretage indberetning i alle tilfælde, hvor den skattemæssige
lejeværdi, der lægges til grund ved ligningen,
afviger fra den på ejendomsskemaet udprintede skattemæssige lejeværdi, herunder i tilfælde, hvor ingen lejeværdi er udprintet på
ejendomsskemaet. Ligningsmyndigheder skal
altså indberette den skattemæssige lejeværdi samt opgøre og indberette den sociale
lejeværdi.
Det bemærkes, at der i de tilfælde, hvor
det skattemæssige over-/underskud for en
ejendom med blandet anvendelse indgår i
over-/underskud af virksomhed, ikke vil
være mulighed for en særskilt angivelse af
det sociale overskud på socialindkomstopgørelsen. Der er udelukkende tale om et
specifikationsproblem, som ikke berører opgørelsens rigtighed. Problemet kan f.eks.
løses ved at slå dataene over-/underskud
af ejendom og over-/underskud af virksomhed sammen ved udprintningen af socialindkomstopgørelsen, samtidig med at den
beregnede sociale lejeværdi udprintes som en
særskilt specifikation på opgørelsen.
3.1.1. Vurdering af administrative konsekvenser.
a. Ligningsmyndighederne skal opgøre den sociale lejeværdi og indberette denne sammen
med den skattemæssige lejeværdi i de tilfælde,
hvor maskinelt beregnede lejeværdier ikke kan
anvendes. En sådan fremgangsmåde vil have følgende administrative konsekvenser:
— ved klargøringen af selvangivelserne skal ligningsmyndighederne markere selvangivelserne for de skatteydere, hvor der skal foretages indberetning af skattemæssig og social
lejeværdi.
Markeringen skal foretages, når det for
mindst en ejendom gælder, at den selvangivne skattemæssige lejeværdi afviger fra den
maskinelt udprintede lejeværdi, herunder når
ingen lejeværdi er udprintet.

For at lette denne markering kan man
evt. ændre ejendomsskemaet, således at de
maskinelt beregnede oplysninger, der indgår
i opgørelsen af det skattemæssige over-/underskud, udprintes direkte på de relevante
linier i den rubrik nederst på forsiden af
ejendomsskemaet, hvor opgørelsen af over/underskud foretages. Med henblik på de her
omtalte tilfælde laves en ekstra sølje i rubrikken. Denne søjle skal skatteyderen anvende, hvis de maskinelt beregnede oplysninger ikke er korrekte. Ved en sådan ændring af ejendomsskemaet vil man ved klargøringen umiddelbart kunne konstatere, om
frasorteringen skal ske.
- i de tilfælde, hvor selvangivelsen er markeret ved klargøringen, indberettes en særlig
udsøgningskode, som bevirker at selvangivelsen senere udtages til kontrol. Ligningsmyndigheden skal derefter opgøre den sociale lejeværdi på grundlag af den herfor fastsat te skala, og indberette denne samt den
skattemæssige lejeværdi. Ejer skatteyderen
flere ejerboliger, er det den samlede skattema;ssige lejeværdi henholdsvis den samlede
sociale lejeværdi, der skal indberettes.
- ligningsmyndighederne skal i de her omhandlede tilfælde konvertere yderligere to data pr.
skatteyder.
- hertil kommer merarbejde for ligningsmyndighederne i forbindelse med oplysning og
vejledning af skatteyderne vedrørende det på
socialindkomstopgørelsen opgjorte over-/undeirskud.
Antallet af tilfælde, hvor de maskinelt beregnede lejeværdier ikke kan anvendes, og hvor der
derfor skal ske en manuel indberetning, kan
ikke opgøres nøjagtigt. I følgende tilfælde kan
en maskinel beregning ikke foretages eller vil
være usikker:
- når ejendommen har flere ejere.
- for tofamilieshuse og andre ejendomme, der
er registreret med flere ejerboligværdier i
ejendomsregisteret.
- nåx ejendommen er handlet i årets løb.
- når ejendommen er omvurderet eller skal udtages til omvurdering.
På grundlag heraf kan det skønsmæssigt anslås,
at lejeværdierne skal indberettes manuelt for
150-200.000 skatteydere.
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b. For statsskattedirektoratet vil denne løsning
medføre:
- at der skal etableres en kommunikation fra
det fælleskommunale ejendomsdatasystem
til socialindkomstregisteret.
- at edb-systemerne skal ændres med henblik
på modtagelse og registrering af yderligere
to data.
- at der skal udvikles et system til beregning af
den sociale lejeværdi.
Hertil kommer udgifter og merarbejde i forbindelse med driftsafviklingen af systemerne, ved
udsendelse af vejledninger m.v. samt ved besvarelse af forespørgsler fra kommuner og skatteydere.
3.2. Beregning af den sociale lejeværdi på grundlag af den samlede ejendomsværdi af ejerboliger. Principielt er der intet til hinder for at beregne den sociale lejeværdi for hver enkelt
skatteyder på grundlag af de samlede ejendomsværdier.
Den i afsnit 3.1 beskrevne løsningsmodel kan
derfor tilpasses, således at beregningen af den
sociale lejeværdi foretages på grundlag af den
enkelte skatteyders samlede ejendomsværdi af
ejerboliger.
3.3. Afgrænsningen af pensionister. Ved beregningen af den skattemæssige lejeværdi anvendes
en lavere sats for skatteydere, som ved kalenderårets udgang er fyldt 67 år. Tilsvarende gælder enker, der ikke selv er fyldt 67 år, men som
efter mandens død bliver boende i en ejendom,
som har tilhørt en af ægtefællerne, og som før
dødsfaldet var omfattet af denne beregningsregel på grund af den afdøde mands alder. For
sambeskattede ægtefæller anvendes den lavere
lejeværdi kun, når ægtemanden opfylder aldersbetingelsen.
Der er intet principielt til hinder for, at man
ved opgørelsen af den sociale lejeværdi anvender samme definition af pensionister som i socialindkomstlovens § 5, det vil sige som personer, der selv eller hvis ægtefælle opfylder aldersbetingelserne for at modtage folkepension
eller modtager folkepension, invalidepension,
invaliditetsydelse med bistands- eller plejetillæg eller pension i henhold til lov om pension
til enker mil.

3.4. Mulighederne for ikke at give fradrag for
ejendomsskatter, vedligeholdelsesudgifter m.v.
ved socialindkomstopgørelsen. Der lægges her
til grund, at der ligesom i afsnit 3.1 ved opgørelsen af socialindkomsten skal medregnes den
sociale lejeværdi samt evt. andre indtægter af
ejendommen, men at der i modsætning til afsnit 3.1. ikke gives fradrag for udgifterne vedrørende ejerboligen, evt. kun for en del af disse.
Det sociale overskud vil principielt være lig
med den sociale lejeværdi med tillæg af øvrige
indtægter.
I praksis vil det kun for ejerboliger, der ikke
delvis anvendes erhvervsmæssigt, være muligt
at nå det rigtige resultat ved at erstatte det
skattemæssige overskud med summen af den
sociale lejeværdi og evt. øvrige indtægter.
For ejendomme, der delvis anvendes erhvervsmæssigt - landbrugsejendomme, blandede ejendomme, tofamilieshuse og enfamilieshuse, der delvis udlejes - vil en del af de ved
den skattemæssige indkomstopgørelse fradragsberettigede udgifter kunne henføres til skatteyderens erhvervsvirksomhed, og vil også være
fradragsberettigede ved socialindkomstopgørelsen. Det vil derfor være nødvendigt ikke blot at
fastsætte disse udgifter, men også at foretage en
fordeling af udgifterne i den del, der vedrører
ejerboligen og den del, der vedrører skatteyderens erhvervsvirksomhed.
I disse tilfælde vil det sociale overskud således være lig det skattemæssige overskud forhøjet med differencen mellem den sociale og
den skattemæssige lejeværdi og med tillæg af
udgifter, der ikke kan fratrækkes ved socialindkomstopgørelsen .
Ud over de i afsnit 3.1. nævnte oplysninger
om den sociale lejeværdi og den skattemæssige lejeværdi skal der herefter tilvejebringes oplysninger om følgende udgifter, der er fradragsberettigede ved indkomstopgørelsen, men som
(bortset fra en evt. erhvervsmæssig andel) ikke
kan trækkes fra ved opgørelsen af socialindkomsten :
— standardfradrag,
— ejendomsskatter,
— faktiske vedligeholdelsesudgifter,
— afskrivninger, og
— udskiftningsfradrag.
Disse oplysninger kan evt. tilvejebringes således:
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3.4.1. Standardfradrag.
a. Oplysninger kan tilvejebringes maskinelt på
grundlag af de i det fælleskommunale ejendomsdatasystem registrerede oplysninger.
Det maskinelt beregnede standardfradrag registreres i socialindkomstregisteret og udprintes på ejendomsskemaet.
I tilfælde hvor det maskinelt beregnede standardfradrag ikke er korrekt, eller hvor beregningen ikke er foretaget, må standardfradraget
indberettes til socialindkomstregisteret af ligningsmyndigheden. Ved afgørelsen af, hvornår
indberetning skal foretages, kan anvendes samme fremgangsmåde som anført for skattemæssig
og social lejeværdi i afsnit 3.1.1. Da de tilfælde, hvor standardfradraget skal indberettes af
ligningsmyndighederne, som hovedregel vil være
de samme tilfælde, hvor lejeværdierne skal indberettes, vil ligningsmyndighedernes merarbejde
blive minimalt, idet det vil indskrænke sig til
konvertering af ét yderligere data.
b. Hvis man i tilfælde, hvor en del af ejendommen udlejes eller anvendes erhvervsmæssigt, vil
give fradrag ved socialindkomstopgørelsen for
en forholdsmæssig del af standardfradraget, vil
ligningsmyndighedernes merarbejde blive væsentligt større, dels fordi antallet af tilfælde,
hvor indberetning skal foretages, vil stige (indberetning skal ud over de ovenfor omtalte tilfælde ske for skatteydere med ejendomme,
hvor der ved indkomstopgørelsen skal anvendes standardfradrag, og hvor ejendommen delvis udlejes eller anvendes erhvervsmæssigt), og
dels fordi der skal foretages en fordeling af standardfradraget, således at man i disse tilfælde
kan indberette den del af standardfradraget,
der henføres til ejerens bolig. Der må i givet
fald fastsættes regler for og gives vejledning
om, hvorledes fordelingen skal foretages.
En fremgangsmåde som den her skitserede
vil imidlertid harmonere dårligt med den sædvanlige fremgangsmåde på skatteområdet, hvor
udgangspunktet normalt er, at skatteyderen
skal selvangive de oplysninger, der lægges til
grund ved indkomstansættelsen. Hvis man vil
give delvis fradrag for standardfradraget i de her
omhandlede tilfælde, er det derfor at foretrække, at skatteyderen selvangiver den nødvendige
fordeling af standardfradraget, hvilket forudsætter, at ejendomsskemaet ændres, så fordelingen kan angives, ligesom der må gives vejled-

ning om, hvorledes fordelingen skal foretages.
3.4.2. Ejendomsskatter. Oplysninger om de samlede ejendomsskatter vedrørende en ejendom
kan tilvejebringes maskinelt på grundlag af de i
det fa;lleskommunale ejendomsdatasystem registrerede oplysninger.
For ejendomme, der alene benyttes til bolig for ejeren, kan anvendes samme fremgangsmåde ved registrering i socialindkomstregisteret, udprintning på ejendomsskemaet og ved
korrektion af de maskinelle oplysninger som
anført for lejeværdierne i afsnit 3.1.1.
For ejendomme, der dels anvendes til bolig
for ejeren og dels til erhverv/udlejning, må der
fastsættes regler for, hvor stor en del af ejendomsskatterne der skal henføres til ejerboligen. Denne del skal indberettes til socialindkomstregisteret.
Hvis disse regler fastsættes således
— at der alene gives fradrag for ejendomsskatter vedrørende ejendomme, for hvilke der
ved vurderingen er foretaget en særskilt
ejerboligvurdering (dvs. ejendomme, hvor
den erhvervsmæssige anvendelse er væsentlig), samt
— at fordelingen af ejendomsskatterne foretages på grundlag af forholdet mellem ejerboligværdien og den samlede ejendomsværdi
(for landbrugsejendomme, hvor en del af
grundværdien ved vurderingen er henført til
stuehuset, kan fordelingen foretages på
grundlag af forholdet mellem stuehusets
grundværdi og den samlede grundværdi),
kan fordelingen foretages maskinelt på grundlag
af de i det fælleskommunale ejendomsdatasystem registrerede oplysninger.
Den del af ejendomsskatterne, der herefter
henføres til ejerboligen, registreres i socialindkomstregisteret.
Af hensyn til tilfælde, hvor den maskinelt
foretagne fordeling ikke er korrekt, må den til
ejerboligen henførte del af ejendomsskatterne
udprintes på ejendomsskemaet. Der må på dette
gives vejledning om, at fordelingen anvendes
ved opgørelsen af socialindkomsten. Der må
endvidere gives vejledning om, hvorledes fordelingen foretages, ligesom der må være mulighed
for, at skatteyderen i disse tilfælde kan selvangive den del af ejendomsskatterne, der skal
henføres til ejerboligen, således at denne af lig-
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ningsmyndigheden kan indberettes til socialindkomstregisteret.
Fremgangsmåden vil medføre et betydeligt
merarbejde i kommunerne. For at begrænse
dette kunne man eventuelt overveje en fremgangsmåde, hvor den til ejerboligen henførte
del af ejendomsskatterne ikke blev udprintet
på ejendomsskemaerne, idet den maskinelle
fordeling i alle tilfælde blev lagt til grund for
socialindkomstopgørelsen. Skatteyderen måtte i
forbindelse med denne forsynes med tilstrækkelig vejledning om grundlaget for den foretagne
fordeling, således at han får mulighed for at klage over denne.
For at kunne foretage den maskinelle fordeling, der vil omfatte ca. 250.000 ejendomme, må der foretages en række ændringer i det
fælleskommunale ejendomsdatasystem. Merudgifterne herved kan ikke anslås.
Endvidere skal statsskattedirektoratet modtage og behandle ét yderligere data.
3.4.3. Øvrige udgifter. Der kan være tale om
følgende:
— faktiske vedligeholdelsesudgifter, der normalt kun vil forekomme for ejendomme, der
i overvejende grad anvendes erhvervsmæssigt.
— afskrivninger,
- for bygninger på lejet grund,
- for ejendomme med hjemfaldspligt,
- efter afskrivningslovens afsnit II for ejendomme, der har været udlejet en del af
året.
- udskiftningsfradrag (afskrivningslovens § 28),
der som hovedregel kun forekommer for
ejendomme, for hvilke der ikke kan anvendes standardfradrag, dvs. stort set de samme
ejendomme, hvor der foretages fradrag for
faktiske vedligeholdelsesudgifter.
Oplysninger om disse udgifter, der normalt vil
forekomme for ejendomme med blandet benyttelse, landbrugsejendomme og tofamilieshuse, er ikke registreret særskilt i edb-registrene, hvorfor oplysningerne ikke kan tilvejebringes maskinelt.
Hvis der ved opgørelsen af socialindkomsten
skal foretages en eksakt opgørelse, hvorefter
der ikke gives fradrag for den del af disse udgifter, der vedrører ejerboligen, skal der
- fastsættes regler for, hvorledes fordelingen
mellem boligen og den erhvervsmæssige del
af ejendommen skal foretages,

— på ejendomsskemaet må gives den nødvendige vejledning, og skemaet må ændres, så
skatteyderen kan selvangive den del af udgifterne, der henføres til ejerboligen, således
at
- ligningsmyndighederne herefter kan indberette denne andel til socialindkomstregisteret.
Ligningsmyndighederne skal ved en sådan ordning foretage kontrol og indberette disse oplysninger for skønsmæssigt ca. 250.000 skatteydere årligt.
3.5. Standardfradrag og fradrag for faktiske
vedligeholdelsesudgifter på indtil 2.000 kr. kan
ikke fratrækkes ved socialindkomstopgørelsen,
medens øvrige udgifter kan fratrækkes. Som et
alternativ til den under 3.4. beskrevne fremgangsmåde kunne der eventuelt gennemføres
en maskinel ordning, hvor det sociale overskud
for ejendomme, der er berettiget til standardfradrag eller fradrag for faktiske vedligeholdelsesudgifter forøges med et beløb på op til 2.000
kr., der svarer til det maskinelt beregnede
standardfradrag, der i dag udprintes for den
førstnævnte gruppe af ejendomme.
De ejendomme, for hvilke der ved opgørelsen af socialindkomsten skal tillægges det nævnte beløb, kan med enkelte undtagelser findes
maskinelt på grundlag af de i det fælleskommunale ejendomsdatasystem registrerede oplysninger om ejendommens anvendelse. Ved den maskinelle beregning tages der automatisk hensyn
til de tilfælde, hvor besiddelsesperioden er mindre end et helt år.
I et mindre antal tilfælde vil det beregnede
beløb være forkert, f.eks. hvor der er registreret forkerte oplysninger om ejerforhold m.v.
i det fælleskommunale ejendomsdatasystem.
Endvidere vil fremgangsmåden indebære, at der
for ejendomme med faktiske vedligeholdelsesudgifter, der er mindre end det beregnede standardfradrag, for så vidt foretages et for stort
tillæg. Man kan eventuelt tage hensyn til disse
tilfælde, der må antages at blive meget fåtallige,
ved at udskrive beløbet på socialindkomstopgørelsen med fornøden orientering, således at
skatteyderen kan foretage en vurdering.
Fremgangsmåden, der eventuelt kan kombineres med den i afsnit 3.4.2. beskrevne maskinelle fordeling af ejendomsskatter, vil nødvendiggøre visse ændringer i det fælleskommunale
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ejendomsdatasystem. Omkostningerne herved
kan ikke anslås nærmere.
4. Model II. I dette afsnit beskrives tekniske og
administrative muligheder for i forbindelse med
opgørelsen af socialindkomsten at erstatte den
skattemæssige lejeværdi med en social lejeværdi, der teknisk beregnes på grundlag af den
skattemæssige lejeværdi.
Endvidere belyses, i hvilken udstrækning det
er muligt ved en sådan løsning at nægte fradrag
ved socialindkomstopgørelsen for standardfradrag, ejendomsskatter, vedligeholdelsesudgifter
m.v.
Hovedforudsætningerne er derfor:
— at den sociale lejeværdi teknisk beregnes på
grundlag af den skattemæssige lejeværdi,
men at den sociale lejeværdi lovgivningsmæssigt fastsættes på grundlag af ejendomsværdien.
— at de nødvendige oplysninger i størst muligt
omfang tilvejebringes maskinelt.
— at en social lejeværdi alene kommer på tale
for ejendomme med 1 eller 2 selvstændige
lejligheder.
4.1. Social lejeværdi til erstatning for skattemæssig lejeværdi. Det forudsættes, at den skattemæssige lejeværdi ved socialindkomstopgørelsen erstattes med den sociale lejeværdi, således
at alle de udgifter, der fratrækkes ved opgørelsen af det skattemæssige overskud, også godkendes som fradrag ved opgørelsen af socialindkomsten, ligesom de indtægter — bortset fra
selve lejeværdien — der indgår i det skattemæssige overskud, også medregnes i socialindkomsten.
Det forudsættes videre, at beregningen af
den sociale lejeværdi sker for den enkelte ejendom. Vedrørende en evt. beregning af den sociale lejeværdi på grundlag af skatteyderens
samlede ejendomsværdi af ejerboliger henvises
til afsnit 4.2.
Det sociale overskud vil således være lig det
skattemæssige overskud forhøjet med differencen mellem den sociale og den skattemæssige
lejeværdi.
Som anført i afsnit 3.1. er det herefter alene
nødvendigt at fremskaffe og registrere oplysninger om
— den skattemæssige lejeværdi og
— den sociale lejeværdi.

Disse oplysninger tilvejebringes således:
— Den i det fælleskommunale ejendomsdatasystem beregnede skattemæssige lejeværdi
registreres i socialindkomstregisteret og udprintes på ejendomsskemaet, således at der
er overensstemmelse mellem registreringen i
socialindkomstregisteret og det, der udprintes
på ejendomsskemaet.
— På grundlag af de i socialindkomstregisteret
registrerede skattemæssige lejeværdier foretages en beregning af de sociale lejeværdier
efter en for sammenhængen fastlagt skala.
De således beregnede sociale lejeværdier registreres i registeret.
— I tufælde hvor de maskinelt beregnede skattemæssige lejeværdier ikke er korrekte, og
tilfælde hvor en maskinel beregning ikke er
foretaget, indberettes den skattemæssige
lejeværdi til socialindkomstregisteret af ligningsmyndigheden .
I samme tilfælde som nævnt i afsnit 3.1. vil der
være et specifikationsproblem i forbindelse med
udskrivningen af det sociale overskud på socialindkomstopgørelsen .
Vurdering af de administrative og økonomiske konsekvenser:
a. Den skitserede fremgangsmåde vil ikke få
indflydelse for skatteyderens udfyldelse af selvangivelsen.
b. For ligningsmyndighederne vil de administrative konsekvenser svare til de i afsnit 3.1.1. anførte bortset fra, at der ikke skal foretages nogen beregning af den sociale lejeværdi.
Ligningsmyndighederne skal således kontrollere den på ejendomsskemaet selvangivne skattemæssige lejeværdi, og indberette denne til
socialindkomstregisteret i de tilfælde, hvor den
maskinelt beregnede lejeværdi ikke er korrekt
eller ikke findes.
Ejer skatteyderen flere ejendomme, er det
af hensyn til beregningen af den sociale lejeværdi i socialindkomstregisteret nødvendigt, at den
skattemæssige lejeværdi for de enkelte ejendomme indberettes særskilt. Dette nødvendiggør, at man i socialindkomstregisteret desuden
registrerer en ejendomsidentifikation for den
enkelte skattemæssige lejeværdi. Denne identifikation skal også indberettes af ligningsmyndighederne.
De tilfælde hvor den skattemæssige lejevær-
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di skal indberettes af ligningsmyndighederne vil
være de samme som de i afsnit 3.1.1. nævnte,
det vil sige, at det skønnes at skulle ske for
150-200.000 skatteydere.
4.2. Beregning af den sociale lejeværdi på grundlag af den samlede ejendomsværdi af ejerboliger. Der er teknisk intet til hinder for, at den
sociale lejeværdi for den enkelte skatteyder beregnes på grundlag af den samlede skattemæssige lejeværdi af den pågældendes ejerboliger.
I forhold til det i afsnit 4.1. anførte vil en
sådan beregning af den sociale lejeværdi medføre:
— at den lovbestemmelse, hvori skalaen for beregning af den sociale lejeværdi fastsættes,
ikke kan udformes, således at den sociale
lejeværdi fremtræder som en funktion af
ejendomsværdien. Det vil være nødvendigt
at fastsætte skalaen for beregning af den sociale lejeværdi som en funktion af den skattemæssige lejeværdi.
- at det ikke vil være nødvendigt at de enkelte
ejendommes skattemæssige lejeværdi indberettes særskilt til socialindkomstregisteret.
Det er tilstrækkeligt, at skatteyderens samlede skattemæssige lejeværdi indberettes.
Indberetning og registrering af en identifikation for den enkelte ejendom kan herved
undgås.
4.3. Afgrænsningen af pensionister. Vedrørende
beregningen af den skattemæssige lejeværdi for
pensionister henvises til afsnit 3.3.
Der er for så vidt intet til hinder for, at man
ved opgørelsen af den sociale lejeværdi anvender samme definition af pensionister, som anvendes i socialindkomstlovens § 5.
Dette vil indebære, at der ved beregningen
af den sociale lejeværdi i socialindkomstregisteret skal fastlægges en særskilt funktionsmæssig sammenhæng mellem den skattemæssige og den sociale lejeværdi for personer, der
ikke er fyldt 67 år, men som opfylder en af de
øvrige i socialindkomstlovens § 5 nævnte betingelser for at blive betragtet som pensionist.
For de enker, der ved opgørelsen af den
skattemæssige lejeværdi kan anvende de for
over 67-årige gældende satser, vil en rigtig opgørelse af den sociale lejeværdi ikke kunne foretages, når enken ikke opfylder de i socialindkomstlovens § 5 fastsatte betingelser for at blive betragtet som pensionist.

4.4. Mulighederne for ikke at give fradrag for
ejendomsskatter, vedligeholdelsesudgifter m.v.
På tilsvarende måder som anført i afsnit 3.4. vil
der ved den her omhandlede løsningsmodel
være mulighed for ikke at give fradrag ved
opgørelsen af socialindkomsten for alle eller
for dele af de fradrag, som kan foretages ved
den skattemæssige opgørelse. Der henvises derfor til afsnit 3.4. og 3.5.
5. Skøn over merarbejde og omkostninger ved
de anførte modeller.
5.1. Model I
5.1.1. Social lejeværdi erstatter skattemæssig
lejeværdi, jf. afsnit 3.1.
a. Ligningsmyndighedernes merarbejde ved klargøring af selvangivelserne, opgørelse af den sociale lejeværdi og indberetning af skattemæssig og social lejeværdi i de tilfælde, hvor den
maskinelle beregning ikke kan anvendes, skønnes at ville svare til 20-25 mandår.
b. Statsskattedirektoratets omkostninger ved
etablering af en kommunikation fra det fælleskommunale ejendomsdatasystem til socialindkomstregisteret, til ændring af edb-systemerne
med henblik på modtagelse og registrering af to
yderligere data (skattemæssig lejeværdi og social lejeværdi) samt til udvikling af et system til
beregning af den sociale lejeværdi anslås at ville
andrage 200-250.000 kr.
De årlige driftsudgifter ved modtagelse og
registrering af to yderligere data, beregning af
den sociale lejeværdi samt udprintning af en
yderligere linie på socialindkomstopgørelsen anslås at ville beløbe sig til 250-300.000 kr.
Hertil kommer driftsudgifter som følge af
kommunikationen med det fælleskommunale
ejendomsdatasystem. Størrelsen heraf lader sig
ikke opgøre på nuværende tidspunkt.
De anførte udgiftsskøn forudsætter, at oplysningerne fra det fælleskommunale ejendomsdatasystem af hensyn til sammenkædningen af
sambeskattede ægtefæller og en eventuel udfindelse af pensionister, jf. afsnit 5.1.3., føres
gennem de centrale skatteregistre og derfor
overføres til socialindkomstregisteret. Skal
kommunikationen ske direkte til socialindkomstregisteret, vil omkostningerne blive væ-
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sentligt højere. Det er endvidere forudsat, at
der ikke skal registreres flere end 3 ejendomme for hver skatteyder.
Der er som anført i afsnit 2 ikke taget hensyn til eventuelle omkostninger i forbindelse
med ændringer af det fælleskommunale ejendomsdatasystem, ligesom omkostninger til ændring af indgangstest og mandtalsfil i Kommunedata ikke er taget i betragtning.
5.1.2. Beregning af social lejeværdi på grundlag af den samlede ejendomsværdi af ejerboliger, jf afsnit 3.2. Ud over det i afsnit 5.1.1. anførte vil en beregning af den sociale lejeværdi
på det her anførte grundlag medføre:
a. at ligningsmyndighedernes merarbejde ved
opgørelsen af den sociale lejeværdi i de tilfælde, hvor den maskinelle beregning ikke kan
anvendes, vil blive lidt større.
Statsskattedirektoratets udgifter til edb-systemerne vil være af samme størrelsesorden som
nævnt i afsnit 5.1.1.
5.1.3. Afgrænsningen af pensionister, jf. afsnit
3.3. Hvis der ved beregningen af den sociale
lejeværdi skal anvendes samme definition af
pensionister, som anvendes i socialindkomstlovens § 5, vil dette — ud over det i afsnit
5.1.1. anførte - medføre:
a. at ligningsmyndighedernes merarbejde ved
opgørelsen af den sociale lejeværdi i de tilfælde,
hvor den maskinelle beregning ikke kan anvendes, vil blive lidt større.
Statsskattedirektoratets udgifter til edb-systemerne vil være af samme størrelsesorden som
nævnt i afsnit 5.1.1., idet der ved de i disse afsnit foretagne skøn er taget hensyn til afgrænsningen.
5.1.4. Standardfradrag, jf. afsnit 3.4.1.

grænset omfang, da de tilfælde, hvor indberetning skal ske, normalt vil være de samme tilfælde, hvor ligningsmyndighederne skal indberette
lejeværdierne.
b. at statsskattedirekoratets omkostninger ved
ændring af edb-systemerne med henblik på
modtagelse og registrering af ét yderligere data
(standardfradrag) samt ved ændringer i forbindelse med opgørelsen af socialindkomsten anslås at beløbe sig til 30.000 kr. Stigningen i de
årlige driftsudgifter må antages at blive af beskeden størrelse.
Hertil kommer omkostninger til ændring af
indgangstest og mandtalsfil i Kommunedata.
5.1.4.2. Fradrag godkendes for "erhvervsmæssig" del af standardfradraget. Ud over det i afsnit 5.1.1. anførte vil en sådan ordning medføre:
a. at ligningsmyndighederne foruden det i afsnit 5.1.4.1. anførte vil blive påført et merarbejde ved kontrol af den af skatteyderen foretagne fordeling af standardfradraget. Merarbejdet herved anslås at ville svare til 7 mandår.
Statsskattedirektoratets omkostninger vil
være som anført i afsnit 5.1.4.1.
5.1.5. Ejendomsskatter, jf. afsnit 3.4.2. Hvis der
ved opgørelsen af socialindkomsten alene gives
fradrag for den del af de en ejendom påhvilende ejendomsskatter, som vedrører den erhvervsmæssige del af ejendommen, og en sådan ordning gennemføres som skitseret i afsnit 3.4.2. vil dette - ud over de i afsnit 5.1.1.
anførte konsekvenser — medføre:
a. et merarbejde for ligningsmyndighederne svarende til 5-10 mandår.
b. at statsskattedirektoratets omkostninger ved
ændring af edb-systemerne med henblik på
modtagelse, registrering og behandling af ét
yderligere data (ejendomsskatter vedrørende
ejerbolig) anslås at ville beløbe sig til 30.000 kr.
Stigningen i de årlige driftsudgifter antages
at være af beskeden størrelse.
Hertil kommer omkostninger til ændring af
indgangstest og mandtalsfil i Kommunedata.

5.1.4.1. Fradrag godkendes ikke ved socialindkomstopgørelse. Ud over det i afsnit 5.1.1. anførte vil en ordning, hvorefter standardfradraget ikke kan fratrækkes ved socialindkomstopgørelsen medføre:
a. at ligningsmyndighederne yderligere skal indberette dette data til socialindkomstregisteret
i de tilfælde, hvor det maskinelt beregnede 5.1.6. Øvrige udgifter, jf. afsnit 3.4.3. Skal der
standardfradrag ikke kan anvendes. Merarbej- ved opgørelsen af socialindkomsten ikke gives
det herved må formodes at blive af meget be- fradrag for den del af disse udgifter, der vedrø-
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rer ejerboliger, vil dette — ud over de i afsnit
5.1.1. anførte konsekvenser - medføre:
a. at ligningsmyndighederne skal foretage en
kontrol af den af skatteyderen foretagne fordeling af udgifterne samt indberette den del af
udgifterne, der vedrører ejerboligen. Men merarbejdet herved vil afhænge af udformningen af
de bestemmelser, hvorefter fordelingen af udgifterne mellem den erhvervsmæssigt anvendte
del af ejendommen og ejerboligen skal foretages. Under forudsætning af at denne fordeling
skal foretages efter simple objektive kriterier,
skønnes merarbejdet at ville svare til ca. 30
mandår.
Hvis man ved fastsættelsen af de bestemmelser, hvorefter fordelingen af udgifterne skal foretages, fraviger simple objektive kriterier, således at fordelingen helt eller delvist skal foretages under hensyn til den faktiske anvendelse
af de afholdte udgifter, vil merarbejdet for
ligningsmyndighederne blive større.
b. at statsskattedirektoratets omkostninger ved
ændring af edb-Systeme me med henblik på
modtagelse, registrering og behandling af ét
yderligere data (udgifter vedrørende ejerbolig)
anslås at ville andrage 30.000 kr. Stigningen i
de årlige driftsudgifter anslås at ville være af
beskeden størrelse.
Hertil kommer omkostninger til ændring af
indgangstest og mandtalsfil i Kommunedata.

5.2. Model II.

5.1. 7. Standardfradrag og fradrag for faktiske
vedligeholdelsesudgifter tn.v. på indtil 2.000 kr.
kan ikke fratrækkes ved socialindkomstopgørelsen, medens øvrige udgifter kan fratrækkes,
jf afsnit 3.5. Ud over det i afsnit 5.1.1. anførte
vil den i afsnit 3.5 skitserede ordning medføre:

De anførte udgiftsskøn forudsætter, at oplysningerne fra det fælleskommunale ejendomsdatasystem af hensyn til sammenkædningen af
sambeskattede ægtefæller og en eventuel udfindelse af pensionister, jf. afsnit 5.1.3. føres
gennem de centrale skatteregistre og derfor
overføres til socialindkomstregisteret. Skal
kommunikationen ske direkte til socialindkomstregisteret, vil omkostningerne blive væsentligt højere. Det er endvidere forudsat, at
der ikke skal registreres flere end 3 ejendomme pr. skatteyder.
Der er som anført i afsnit 2 ikke taget hensyn til eventuelle omkostninger i forbindelse
med ændringer af det fælleskommunale ejendomsdatasystem, ligesom omkostninger til ændring af indgangstest og mandtalsfil i Kommunedata ikke er taget i betragtning.

a. at ligningsmyndighederne vil få et merarbejde, der hovedsagelig vil bestå i vejledning i forbindelse med udsendelsen af socialindkomstopgørelsen samt ved indberetning af ændringer til
socialindkomstregisteret.
Dette merarbejde
skønnes at ville svare til ca. 5 mandår.
b. at statsskattedirektoratets omkostninger ved
ændring af edb-systememe anslås at ville andrage ca. 50.000 kr. mens de årlige driftsudgifter,
herunder til udprintning af én yderligere linie
på socialindkomstopgørelsen anslås at beløbe
sig til ca. 10.000 kr.

5.2.1. Social lejeværdi erstatter skattemæssig
lejeværdi, jf. afsnit 4.1.
a. Ligningsmyndighedernes merarbejde ved klargøring af selvangivelserne, indberetning af den
skattemæssige lejeværdi og den hertil hørende
ejendomsidentifikation, i de tilfælde hvor den
maskinelle beregning ikke kan anvendes, skønnes at ville svare til ca. 7 mandår.
b. Statsskattedirektoratets omkostninger ved
etablering af en kommunikation fra det fælleskommunale ejendomsdatasystem til socialindkomstregisteret, til ændring af edb-systememe
med henblik på modtagelse og registrering af
den skattemæssige lejeværdi og den hertil hørende ejendomsidentifikation samt til udvikling af et system til beregning af den sociale
lejeværdi anslås at beløbe sig til 200-250.000
kr.
De årlige driftsudgifter ved modtagelse og registrering af skattemæssig lejeværdi og ejendomsidentifikation, beregning af den sociale
lejeværdi samt udprintning af én yderligere linie på socialindkomstopgørelsen anslås at beløbe sig tu 250-300.000 kr.
Hertil kommer driftsudgifter vedrørende
kommunikationen med det fælleskommunale
ejendomsdatasystem. Størrelsen heraf lader sig
ikke opgøre på nuværende tidspunkt.

5.2.2. Beregning af social lejeværdi på grundlag af den samlede skattemæssige lejeværdi, jf.
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afsnit 4.2. I forhold til det i afsnit 5.2.1. anførte vil en beregning af den sociale lejeværdi
på grundlag af den samlede skattemæssige lejeværdi medføre:
a. at ligningsmyndighedernes merarbejde bliver
mindre, da det arbejde, som sammenlægningen
af de skattemæssige lejeværdier for de enkelte
ejendomme vil medføre, vil blive mere end opvejet af, at der ikke skal indberettes en ejendomsidentifikation for de enkelte skattemæssige lejeværdier. I alt anslås ligningsmyndighedernes merarbejde at ville svare til ca. 5
mandår.
b. at statsskattedirektoråtets omkostninger ved
etablering af en kommunikation fra det fælleskommunale ejendomsdatasystem til socialindkomstregisteret, til ændring af edb-systemet
med henblik på modtagelse og registrering af
den skattemæssige lejeværdi samt til udvikling
af et system til beregning af den sociale lejeværdi anslås at beløbe sig til 200-250.000 kr.
De årlige driftsudgifter anslås — excl. udgifter vedrørende kommunikationen med det fælleskommunale ejendomsdatasystem — at beløbe
sig tu 250-300.000 kr.
5.2.3. Afgrænsningen af pensionister, jf. afsnit
4.3. Hvis der ved beregningen af den sociale
lejeværdi skal anvendes samme definition af
pensionister, som anvendes i socialindkomstlovens § 5, vil afgrænsningen ikke medføre
merudgifter til edb-systemerne ud over de i afsnit 5.2.1. henholdsvis afsnit 5.2.2. anførte beløb.
For ligningsmyndighederne vil den her omhandlede mulighed alene få betydning, hvis der
skal etableres en særlig procedure for de i afsnit
4.3. omhandlede enker.

planlægning, drift og vedligeholdelse af de nødvendige edb-systemer, blanketter, vejledninger
m.v. samt ved besvarelse af forespørgsler o.l.
svarende til 2-5 mandår årligt fra tidspunktet
for planlægningens påbegyndelse. Merarbejdets
omfang vil afhænge af den valgte løsning.
6. Tidsfrister. Under forudsætning af at en af de
i notatet anførte muligheder for indførelse af
en social lejeværdi skal gennemføres med virkning for socialindkomsten for 1983, er det af
hensyn til planlægningen i statsskattedirektoratet nødvendigt, at beslutning om ordningens
gennemførelse, herunder om ordningens nærmere udformning, foreligger senest primo maj
1981.
Vedrørende eventuelle frister, som Kommunedata eventuelt vil kræve overholdt, henvises
til afsnit 2.

3.7.2. Bemærkninger til de skitserede
modeller
Statsskattedirektoratet har som nævnt på grundlag af forudsætninger, der er angivet af arbejdsgruppen, opstillet principmodeller, for at angive de tekniske og administrative muligheder,
der er for at gennemføre arbejdsgruppens forskellige alternativer.
Disse forudsætninger er:
— Den sociale lejeværdi skal beregnes på grundlag af ejerboligens ejendomsværdi efter en
progressiv skala.
— Der skal anvendes en særlig skala for pensionister.
— Beregningerne af den sociale lejeværdi skal
eventuelt kunne ske på grundlag af den enkelte skatteyders samlede ejendomsværdi af
ejerboliger.
— Ved opgørelse af socialindkomsten skal der
eventuelt ikke gives fradrag for ejendomsskatter, standardfradrag, vedligeholdelsesudgifter m.v.

5.2.4. Mulighederne for ikke at give fradrag for
ejendomsskatter, vedligeholdelsesudgifter m.v.
Konsekvenserne af ikke at give fradrag ved opgørelsen af socialindkomsten for udgifter m.v.
efter samme regler, som anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, vil være som Statsskattedirektoratet har opstillet 2 modeller,
anført i afsnit 5.1.4.-5.1.7.
der opfylder forudsætningerne.
5.3. Statsskattedirektoratets merarbejde. For
statsskattedirektoratet anslås de i notatet anførte
muligheder i forbindelse med indførelsen af en
social lejeværdi at medføre et merarbejde ved

Model I belyser mulighederne for at erstatte
den skattemæssige lejeværdi med en social
lejeværdi, der beregnes direkte på grundlag af
ejerboligens ejendomsværdi.

K)

Model II belyser mulighederne for at erstatte
den skattemæssige lejeværdi med en social
lejeværdi, der teknisk beregnes ud fra den
skattemæssige lejeværdi.
Begge de skitserede modeller indeholder mange
sammenfaldende løsningsmuligheder, der giver
mulighed for at danne en social lejeværdi, der
i højere eller mindre grad kan opfylde de alternative løsninger, som arbejdsgruppen har redegjort for.
Begge modeller indeholder således en principiel mulighed for at sammenlægge ejendomsværdierne (lejeværdierne) før den progressive
skala til beregning af den sociale lejeværdi anvendes.
Begge modeller indebærer mulighed for, at
der ved opgørelse af den sociale lejeværdi kan
anvendes den samme definition af pensionister
som i socialindkomstlovens § 5, det vil sige
personer, der selv eller hvis ægtefælle opfylder aldersbetingelserne for at modtage folkepension eller modtager folkepension, invalidepension, invaliditetsydelse med bistands- eller
plejetillæg eller pension i henhold til lov om
pension til enker m.fl.
Begge modeller indeholder også mulighed for,
at der ikke gives fradrag for ejendomsskatter,
vedligeholdelsesudgifter m.v. Manglende fradragsret for disse udgifter vil dog i begge modeller medføre en del problemer, bl.a. for ejendomme, der anvendes dels til bolig for ejeren,
og dels til erhverv/udlejning (blandede ejendomme). I disse tilfælde skal der således foretages
en opdeling af ejendomsskatter og vedligeholdelsesudgifter i en erhvervsmæssig og en privat
del, idet den erhvervsmæssige del må kunne fradrages ved socialindkomstopgørelsen som en
driftsudgift.
En sådan opdeling vil ifølge oplysninger fra
skattedepartementet blive uhyre vanskelig at
administrere for skattemyndighederne, idet det
må forventes, at skatteyderne vil søge at rubricere disse udgifter som erhvervsmæssige. Samtidig vil ligningsmyndighederne mangle tilskyndelse til at kontrollere opdelingen, da denne ikke vedrører ligningen af den skattepligtige
indkomst.
Endvidere vil det efter skattedepartementets
opfattelse principielt være uheldigt, at skatteyderne på selvangivelsen skal udfylde rubrikker,
der alene har interesse i socialindkomstsammen-

hæng — specielt i tider, hvor skattemyndighederne i videst muligt omfang søger at forenkle
selvangivelsesblanketten. En yderligere konsekvens af den manglende fradragsret vil være, at
beløb, der ikke kan fratrækkes ved opgørelse
af den sociale lejeværdi, efter deres art ikke naturligt kan siges at kunne henføres til det indenfor skattesystemet eksisterende klagesystem,
idet klagesagerne overhovedet ikke kan siges at
have ligningsmæssig betydning.
Det må efter skattedepartementets opfattelse anses for meget vanskeligt at fastsætte regler for en fordeling af erhvervsmæssige og private vedligeholdelsesudgifter i socialindkomstsammenhæng, fordi vedligeholdelsesudgifterne
vil være højst forskellige på de forskellige typer
blandede ejendomme.
Særlig om modeli bemærkes:
a) Modellen forudsætter, ,at der er direkte adgang til de edb-registre, der indeholder oplysninger om ejendomsværdier m.m., når den sociale lejeværdi skal beregnes. Modellen medfører derfor større muligheder end model II for
selvstændig fastlæggelse af regler om social
lejeværdi. Dette skyldes bl.a. det forhold, at
edb-registrene indeholder andre oplysninger
end oplysninger om ejendomsværdien, f.eks.
overtagelsestidspunktet, som kan være af afgørende betydning for beregning af lejeværdien.
b) Modellen medfører, at eventuelle ønsker om
sammenlægning af ejendomsværdier altid vil
kunne finde sted, idet progressionen ved den
skattemæssige lejeværdi ikke vil få indflydelse
på beregningen af den sociale lejeværdi.
c) Ved køb og salg af en ejendom i løbet af året
kan der fuldt ud ske sammenlægning af flere
ejendomsværdier og anvendelse af en progressiv social lejeværdiskala på grund af adgangen
til oplysninger om overtagelsestidspunktet. Der
henvises herom til eksempel 2 og 3 i afsnit 3.4.4.
d) De kommunale ligningsmyndigheder skal indberette to data yderligere for personer med ejerboliger, nemlig oplysninger om den skattemæssige lejeværdi og den sociale lejeværdi i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvende maskinelt beregnede lejeværdier. Det er skøns-
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mæssigt anslået, at oplysninger om lejeværdierne
skal indberettes manuelt for 150.000-200.000
skatteydere årligt.
Særligt om modelII bemærkes:
a) Modellen forudsætter, at der ikke er direkte
adgang til de edb-registre, der indeholder oplysninger om ejendomsværdier m.m. Beregningen af den sociale lejeværdi sker udelukkende
ud fra resultatet af beregningen af den skattemæssige lejeværdi. Der er derfor i model II
nødvendige bindinger til de til enhver tid gældende regler om den skattemæssige lejeværdi,
som kan begrænse handlefriheden for en selvstændig fastlæggelse af regler om social lejeværdi.
b) I situationer, hvor en person har købt eller
solgt en ejendom i løbet af året, vil der ikke
foreligge oplysninger om overtagelsestidspunktét fordi kun resultatet af beregningen af den
skattemæssige lejeværdi er kendt. I tilfælde,
hvor progression i lejeværdiskalaerne ikke finder anvendelse rejser dette ikke problemer. Er
der imidlertid tale om større ejendomsværdier, er der ikke mulighed for at regne med en
progressionsvirkning i en social lejeværdiskala
i køb/salg-situationer.
c) I situationer hvor en progressionsvirkning
finder sted ved beregning af den skattemæssige lejeværdi, vil den blotte oplysning om den
skattemæssige lejeværdi ikke give mulighed for
at konstatere dette. Dette forhindrer ligelig behandling af personer som ejer en ejendom med
en høj ejendomsværdi, med personer der ejer
flere ejendomme, hvor den samlede ejendomsværdi er af tilsvarende størrelse. Model II indeholder risiko for utilsigtet dobbelt progression.
d) Ejer skatteyderen flere ejendomme, er det
af hensyn til beregningen af den sociale lejeværdi i socialindkomstregisteret nødvendigt, at den
skattemæssige lejeværdi for de enkelte ejendomme indberettes særskilt, hvis beregning af
den sociale lejeværdi sker for den enkelte ejendom. Dette nødvendiggør, at der i socialindkomstregisteret desuden registreres en ejendomsidentifikation for den enkelte skattemæssige lejeværdi. Denne identifikation skal også
indberettes af ligningsmyndighederne.

e) De kommunale ligningsmyndigheder skal ved
model II principielt kun indberette ét data yderligere pr. skatteyder, nemlig oplysning om den
skattemæssige lejeværdi i de tilfælde, hvor den
maskinelt beregnede lejeværdi ikke kan anvendes. (Skønsmæssigt anslås det, at lejeværdierne
skal indberettes manuelt for 150.000-200.000
skatteydere). Ønskes der imidlertid taget højde
for nogle af de ovenfor nævnte problemer, vil der
være behov for konvertering af yderligere data.
Statsskattedirektoratet har givet bidrag til belysning af de administrative omkostninger ved
gennemførelse af model I og II.
Statsskattedirektoratet har oplyst, at vurderingerne af de kommunale ligningsmyndigheders opgaver er behæftet med betydelig usikkerhed fordi de anførte skøn over ressourcebehov
og udgifter ikke har været drøftet med kommunerne. Det har ikke været muligt for statsskattedirektoratet at skønne over merarbejdet for de
kommunale ligningsmyndigheder ved vejledning
af borgerne. Der har endvidere ikke været mulighed for at skønne over merudgifter for Kommunedata for kommunikation med ejendomsdatasystemet ved ændringer i dette system, ved
ændringer af forskellige indgangstests i Kommunedata samt over det eventuelle merarbejde i
de kommunale ejendomsforvaltninger.
Statsskatttedirektoratet bygger sine skøn på
bestemte forudsætninger om kommunikation
til det fælleskommunale ejendomsdatasystem.
Arbejdsgruppen har ikke set det som sin opgave
at vurdere denne forudsætning, men er opmærksom på, at statsskattedirektoratets skøn baserer
sig på forudsætninger herom.
Det følger af disse begrænsninger, at det ikke
er muligt samlet at vurdere de administrative
omkostninger ved forslagenes gennemførelse
uden grundig drøftelse med parter udenfor arbejdsgruppen, især kommunerne.
De skøn statsskattedirektoratet har afgivet
kan sammenfattes som følger.
For statsskattedirektoratet anslås merarbejdet at svare til 2-5 mandår årligt.
For de kommunale ligningsmyndigheder anslås merarbejdet ved model I til 20-25 mandår
årligt, hvis ejendomsværdier sammenlægges. For
model II anslås merarbejdet under samme forudsætninger til 5 mandår årligt, men med de
begrænsninger, som fremgår ovenfor i bemærkningerne om denne model.
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Merarbejdet ved ikke at anerkende fradrag
for vedligeholdelsesudgifter m.v. er ved begge
modeller anslået til 42-47 mandår årligt.
Hertil kommer begrænsede merudgifter til
etablering og drift af statsskattedirektoratets
edb-systemer.

Det har ikke været muligt at belyse eventuelle administrative konsekvenser for de kommunale sociale myndigheder, og for andre forvaltninger der beregner indkomstafhængige offentlige ydelser.

3.8. Konsekvenser på familieniveau
3.8.1. Datamaterialets kvalitet
Arbejdsgruppen har foretaget en række beregninger og statistiske analyser for at vurdere,
hvorledes den sociale lejeværdi indvirker på
den gældende socialindkomst.
Når der er taget udgangspunkt i socialindkomsten, og der kun bliver belyst virkningen
af at tillægge en social lejeværdi, er baggrunden
et ønske om at vurdere enkelte elementers
påvirkning af socialindkomsten for forskellige
familietyper.
I bilag 3 side 95 ff er vist en række tabeller,
der belyser forskellen mellem socialindkomsten
med og uden den sociale lejeværdi.
Tabellerne er opstillet således, at de belyser
ændringerne for samtlige husstande, idet det
ikke er muligt med det eksisterende datagrundlag at foretage en opsplitning af husstande efter
om de modtager indkomstafhængige offentlige
ydelser eller ej.
Datagrundlaget er Danmarks Statistiks selvangivelsesundersøgelse for indkomståret 1977.
Datagrundlaget er stillet til rådighed af Det
økonomiske sekretariat, lovmodelrådets sekretariat.
Selvangivelsesundersøgelsen er en særlig opgørelse af selvangivelsesdata for alle fuldt skattepligtige hovedpersoner (gifte mænd eller enlige), samt hertil knyttede bipersoner (gifte
kvinder).
Undersøgelsen er en stikprøve, der omfatter
et repræsentativt udsnit på ca. 0,5 pct. af samtlige familier opgjort pr. 31. december 1977. Antallet af husstande i undersøgelsen er 14.302,
heraf er der 3.732husstande med børn. Antallet
af pensionister er 3.747. Selvangivelsesundersøgelsens resultater kan opregnes til landsbasis
ved multiplikation med en faktor på ca. 200.
En sådan opregning er dog ikke generel rigtig på grund af mulige skævheder i materialet,

men vil dog oftest give et rimeligt godt indtryk
af størrelsesordenen på landsbasis.
Det anvendte datagrundlag indeholder en
yderligere usikkerhed, idet der i forbindelse
med beregning af den skattemæssige lejeværdi
til brug for selvangivelsen for 1977 blev anvendt
15. almindelige vurdering opreguleret med 35
pct., mens den sociale lejeværdi er beregnet
på grundlag af 16. almindelige vurdering. Dette
betyder, at den skattemæssige lejeværdi, der er
taget ud af indkomstopgørelserne, i de fleste
tilfælde er på et lavere niveau end hvis 16. almindelige vurdering havde ligget til grund ved
beregning af den skattemæssige lejeværdi.

3.8.2. Analysens resultater.
Arbejdsgruppen har søgt at belyse, hvorledes
den sociale lejeværdi påvirker socialindkomsten.
Der er i beregningerne forudsat at:
- de i afsnit 3.4.1., side 43 og 3.4.2., side 44
opstillede skalaer for indregning af den sociale lejeværdi anvendes,
— pensionister defineres som alle der modtager social pension, jfr. afsnit 3.4.2., side 44,
og § 5 i lov om socialindkomst.
Der er på dette grundlag foretaget to forskellige
analyser af virkningen, idet arbejdsgruppen har
ønsket at vurdere, hvorledes den sociale lejeværdi vil påvirke socialindkomsten, når:
Social lejeværdi I:
Ejere af flere ejerboliger skal sammenlægge
deres ejendomsværdier før beregning af den sociale lejeværdi og der gives ikke fradrag for
ejendomsskatter og udgifter til vedligeholdelse
eller standardfradrag.
Social lejeværdi II:
Ejere af flere ejerboliger får ikke sammenlagt
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deres ejendomsværdier før beregning af den
sociale lejeværdi og der gives fradrag for ejendomsskatter og udgifter til vedligeholdelse eller
standardfradrag.

3.8.3. Forskellen i socialindkomstgrundlaget for de enkelte husstand sty per
Selvangivelsesundersøgelsen giver ikke mulighed
for at oplyse hvilke husstande, der modtager
indkomstafhængige offentlige ydelser, og hvilke,
der ikke gør det. Det er derfor ikke muligt i de
opstillede tabeller i bilag 3,side 95 ff, at vurdere,
hvorledes socialindkomsten ændres alene for de
husstande, der modtager indkomstafhængige
offentlige ydelser.
Efter social lejeværdi I vil 65 pct. af alle husstande ikke få forhøjet deres socialindkomst,
medens 35 pct. vil få deres socialindkomst
forhøjet således:
8 pct. med
7 pct. med
15 pct. med
5 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000 - 20.000 kr.
over 20.000 kr.

Efter social lejeværdi I vil 43 pct. af alle husstande med børn ikke få forhøjet deres socialindkomst, medens 57 pct. vil få deres socialindkomst forhøjet således:
2 pct. med
9 pct. med
33 pct. med
13 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

lejeværdi med den foreslåede skala. Der sker
endog en udvidelse af begrebet pensionister i
forhold til den definition, der anvendes ved beregning af den skattemæssige lejeværdi. For
mange pensionister under 67 år vil der ske det,
at deres socialindkomst vil blive mindre, såfremt de har en ejerbolig, idet den sociale lejeværdi vil være mindre end den skattemæssige
lejeværdi.
Efter social lejeværdi II vil 70 pct. af alle husstande ikke få forhøjet deres socialindkomst,
medens 30 pct. vil få deres socialindkomst forhøjet således:
6 pct. med
8 pct. med
13 pct. med
3 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Efter social lejeværdi II vil 44 pct. af alle husstande med børn ikke få forhøjet deres socialindkomst, medens 56 pct. vil få deres socialindkomst forhøjet således:
3 pct. med
14 pct. med
32 pct. med
7 pct. med

1- 5.000kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Efter social lejeværdi II vil 90 pct. af alle pensionisthusstande ikke få forhøjet deres socialindkomst, medens 10 pct. vil få deres socialindkomst forhøjet således:
10 pct. med
0 pct. med
0 pct. med

1- 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
over 10.000 kr.

Efter social lejeværdi / v i l 71 pct. af alle pensionisthusstande ikke få forhøjet deres social- Også her vil mange pensionister (op mod 20
indkomst, medens 29 pct. vil få deres social- pct. af alle pensionisthusstande), få nedsat deres
indkomst forhøjet således:
socialindkomst, fordi de får enten et større underskud af egen bolig, eller et underskud ved
beregning af den sociale lejeværdi, i modsætning
1 - 5.000 kr.
28 pct. med
til et overskud ved beregning af det skattemæs5.000-10.000 kr.
1 pct. med
sige overskud af egen bolig.
over 10.000 kr.
0 pct. med
Ved vurderingen af. størrelsen af ændringen i
socialindkomsten for pensionister skal man 3.8.4. Virkningen for forskellige
socioøkonomiske grupper
være opmærksom på, at mange af dem har særlige lempelige skattemæssige lejeværdiregler, og
fortsat vil få det ved beregning af den sociale I tabellerne i bilag 3, side 95 ff, er endvidere
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belyst virkningen af at medtage den sociale
lejeværdi for forskellige socioøkonomiske grupper.
Efter social lejeværdi / vil 58 pct. af de selvstændige erhvervsdrivende ikke få forhøjet
deres socialindkomst, medens 42 pct. vil få
deres socialindkomst forhøjet således:
2 pct. med
6 pct. med
20 pct. med
14 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Efter social lejeværdi 1vil 44 pct. af funktionærer ikke få forhøjet deres socialindkomst, medens 56 pct. vil få deres socialindkomst forhøjet således:
2 pct. med
10 pct. med
29 pct. med
15 pct. med

1 - 5.000kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Efter social lejeværdi /vil 61 pct. af arbejdere
ikke få forhøjet deres socialindkomst, medens
39 pct. vil få deres socialindkomst forhøjet
således:
3 pct. med
12 pct. med
22 pct. med
2 pct. med

1 - 5.000kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Tilsvarende fordelinger fremkommer også hvor
social lejeværdi II ligger til grund for beregning
af forskellen for de socioøkonomiske grupper,
jfr. tabellerne i bilaget.
Ved sammenligning af ændringen i socialindkomsten for de forskellige socioøkonimiske grupper ses, at det er funktionærerne,
hvis socialindkomst bliver forøget mest.

3.8.5. Virkningen på socialindkomsten
for ejere og lejere
Udfra tabellerne i bilag 3 kan det ses, at for husstande med børn i ejerbolig, vil der naturligt ved
både social lejeværdi I og II for næsten alle
være en forskelsværdi, der skal tillægges socialindkomsten. 93 pct. af husstandene med børn
i lejerbolig vil ikke få tillagt nogen forskelsværdi.

De 7 pct. af lejerne, der vil få tillagt en forskelsværdi er bl.a. ejere af et fritidshus m.v.
Efter social lejeværdi I vil 99 pct. af husstande med børn i ejerbolig få forhøjet deres socialindkomst således:
4 pct. med
1- 5.000kr.
13 pct. med
5.000- 10.000 kr.
59 pct. med
10.000-20.000 kr.
23 pct. med
over 20.000 kr.
Efter social lejeværdi II vil 96 pct. af husstande
med børn i ejerbolig få forhøjet deres socialindkomst således:
3 pct. med
1 - 5.000kr.
23 pct. med
5.000-10.000 kr.
57 pct. med
10.000-20.000 kr.
13 pct. med
over 20.000 kr.
Efter social lejeværdi I vil 7 pct. af husstande
med børn i lejerbolig få forhøjet deres socialindkomst således:
2 pct. med
1 - 5.000kr.
4 pct. med
5.000- 10.000 kr.
1 pct. med
10.000-20.000 kr.
0 pct. med
over 20.000 kr.
Efter social lejeværdi II vil 6 pct. af husstande
med børn i lejerbolig få forhøjet deres socialindkomst således:
3 pct. med
1- 5.000kr.
3 pct. med
5.000-10.000 kr.
0 pct. med
over 10.000 kr.

3.8.6. Betydningen af størrelsen af
socialindkomsten for ændringer
som følge af social lejeværdi
Det ses endvidere af tabellerne i bilag 3, side 95 ff,
at det for alle husstande gælder, at jo større socialindkomsten er, desto større er den forskelsværdi, der skal tillægges socialindkomsten og
desto flere husstande indenfor de enkelte indkomstintervaller får forhøjet deres socialindkomst. Det samme er tilfældet, hvis man alene
betragter familier med børn.
Af alle husstande med børn og en socialindkomst på 40-80.000 kr., vil 43 pct. få en forhøjelse ved tillæg af social lejeværdi I. Disse
husstande fordeler sig således efter størrelsen af
forhøjelsen:
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3 pet. med
11 pet. med
26 pet. med
3 pet. med

1 - 5.000kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af alle husstande med børn og en socialindkomst på 80-120.000 kr., vil 63 pct. få en forhøjelse ved tillæg af social lejeværdi I. Disse
husstande fordeler sig således efter størrelsen af
forhøjelsen:
2 pct. med
11 pct. med
43 pct. med
7 pct. med

1 - 5.000kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

3.8.7. Eksempler på familieniveau til
belysning af ændringer i størrelsen
af indkomstafhængige offentlige
ydelser
Som nævnt findes der ikke i selvangivelsesundersøgelsen oplysninger om, hvem der modtager sociale ydelser. Det er derfor ikke muligt på
grundlag af selvangivelsesmaterialet direkte at
udlede, hvorledes den enkelte familie bliver berørt i form af ændringer i de sociale ydelser.
Der kan imidlertid opstilles eksempler til belysning af dette. De opstillede eksempler er beregnet på grundlag af den gældende lovgivning i
1981 vedrørende børnetilskud, og de betalingsregler for daginstitutioner, der vil være gældende fra 1. august 1981.
De valgte familier er valgt for at vise hvorledes aftrapningen eller merbetalingen kan virke,
uden at det dermed er udtryk for, hvorledes
reglerne vil virke på en gennemsnitsfamilie.
Eksempel 1.
En familie med en socialindkomst på 170.000
kr. vil fået tillæg i socialindkomsten på gennem-

snitlig 14.000 kr. ved social lejeværdi I. Familien har to børn, hvoraf det ene barn går i
børnehave, mens det andet går i fritidshjem.
Familien vil på årsbasis få ændret de sociale
ydelser således:
Reduktion af børnetilskud
840 kr.
Forøgelse af daginstitutionsbetaling 735 kr.
Eksempel 2.
En familie med en socialindkomst på 100.000
kr. vil få et tillæg i socialindkomsten på gennemsnitligt 8.000 kr. ved social lejeværdi I. Familien har to børn, hvoraf det ene barn går i
børnehave, mens det andet går i fritidshjem.
Familien vil på årsbasis få ændret de sociale
ydelser således:
Reduktion af børnetilskud
Forøgelse af daginstitutionsbetaling

0 kr.
840 kr.

Eksempel 3.
En familie med en socialindkomst på 100.000
kr. vil fået tillæg i socialindkomsten på gennemsnitligt 6.400 kr. ved social lejeværdi II. Familien har to børn, hvoraf det ene barn går i børnehave, mens det andet går i fritidshjem. Familien vil på årsbasis få'ændret de sociale ydelser således:
Reduktion af børnetilskud
0 kr.
Forøgelse af daginstitutionsbetaling 672 kr.
Eksempel 4.
En familie med en socialindkomst på 170.000
kr. vil få et tillæg i socialindkomsten på gennemsnitlig 11.200 kr. ved social lejeværdi II.
Familien har to børn, hvoraf det ene barn går
i børnehave, mens det andet går i fritidshjem.
Familien vil på årsbasis få ændret de sociale
ydelser således:
Reduktion af børnetilskud
672 kr.
Forøgelse af daginstitutionsbetaling 588 kr.

3.9. Provenumæssige konsekvenser
Beregningerne af de økonomiske konsekvenser
er foretaget med udgangspunkt i det foran
nævnte datamateriale fra selvangivelsesundersøgelsen for 1977.

Det bemærkes, at beregningerne af de økonomiske konsekvenser ved til socialindkomsten
at lægge den sociale lejeværdi, er sket på grundlag af det faktisk kendte antal modtagere af
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indkomstafhængige offentlige ydelser og ikke
ved opregning af selvangivelsesundersøgelsens
resultater.
Beregningerne af de samlede økonomiske
konsekvenser er behæftet med megen usikkerhed. Det bemærkes, at især de økonomiske
konsekvenser på daginstitutionsområdet er behæftet med betydelig usikkerhed.
Der er ikke i provenuskønnene taget hensyn
til de administrative konsekvenser af at gennemføre en ændring af lov om socialindkomst ved
at tillægge den sociale lejeværdi. Dette vil kræ-

ve en nærmere analyse i samarbejde med kommunerne og skattemyndighederne.
De ændringer af socialindkomsten, der er
foretaget beregninger over, er de samme, som
er nævnt i det foregående afsnit, hvilket vil sige,
at der anvendes begreberne social lejeværdi I og
social lejeværdi II.
Beregningerne er foretaget i pris- og lønniveau januar 1980, og på grundlag af det gennemsnitlige aktivitetsniveau i 1981. De opgivne
provenuberegninger er anført i afrundede beløb
til hele 5 mill. kr.

Beregningseksempel på de økonomiske konsekvenser for det offentlige på årsbasis af at lægge en
social lejeværdi til socialindkomsten.
PL-niveau januar 1980.
Social
lejeværdi I

Social
lejeværdi II
Mill. kr.

I. Socialministeriet
Børnetilskud
Ungdomsydelse
Pension m.v.
Daginstitutioner m.v.
Hjemmehjælp, beskyttede boliger
hjælpemidler, døgninstitutioner m.m.
lait
II. Boligministeriet
Boligsikring
Boligydelse
lait
III. Undervisningsministeriet
Statens Uddannelsesstøtte
Højskolestøtte
lait
Mindreudgifter i alt (I—III)
1)

130
25
50
85

100
20

5

0

295

170

0
0

(J

0

0

35
10

30
5

45

35

340

205

20°
70

0

Årsagen til det negative beløb er næsten udelukkende, at alle pensionister får beregnet den sociale lejeværdi
efter den lempelige skala, medens den lempelige skala ved den skattemæssige lejeværdi kun omfatter personer over 67 år.
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4. Behandling af særlige afskrivninger
m.v. ved opgørelsen af socialindkomsten

4.1. Indledende bemærkninger
Ifølge loven om socialindkomst medregnes på
indkomstsiden overskud/underskud af selvstændig virksomhed. Dette overskud/underskud opgøres efter reglerne i skattelovgivningen, således
som det er fastsat i mindstekravsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 461 af 8. september
1976 om mindstekrav til årsregnskaber, der vedlægges selvangivelsen, og om krav til det regnskabsmæssige grundlag) og anvendes, som det
fremtræder under posten overskud/underskud
af selvstændig erhvervsvirksomhed på selvangivelsen.
Overskud eller underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed fremkommer som summen
af:
A) omsætning, herunder tilgodehavender,
B) igangværende arbejder,
C) indtægter, der ikke hidrører fra omsætningen, og
D) forbrug af egne varer,
hvorfra f.eks. trækkes:
a) lokale- og lejeudgifter,
b) personaleudgifter,
c) kontorholdsudgifter og faglitteratur,
d) transport og flytning,
e) rejser og befordringsudgifter,
0 reklamer, repræsentation m.v.,
g) valutakurstab på udenlandske lån,
h) rabat og varesvind,
i) rationaliseringsudgifter,
j) revisor- og advokatomkostninger,
k) forsøgs- og forskningsudgifter,
1) udgifter til forretningsmæssig forsikring,
m)forpagtningsafgifter, licenser m.v.,
n) erstatningsydelser,
o) vedligeholdelsesudgifter,
p) afskrivninger,
q) investeringsfondshenlæggelser,
r) varelagernedskrivning, og
s) driftstab.

Ved opgørelse af socialindkomstens indkomstside er tilstræbt dels at opgøre en bruttoindkomst, som i størst mulig udstrækning er udtryk for den enkeltes forbrugsmulighed, dels
at begrænse den enkeltes muligheder for at foretage tidsmæssige forskydninger af indkomsterhvervelsen, hvorved mulighederne for at nedbringe indkomsten i de år, hvor pågældende ud
fra et tildelingskriterium er berettiget til sociale
ydelser, begrænses.
Dette er baggrunden for overvejelserne om
ved opgørelse af socialindkomsten ikke at give
fradrag for forskudsafskrivninger, varelagernedskrivninger og henlæggelse til investeringsfonds.
Ifølge aftalen af 5. maj 1980 mellem Socialdemokratiet, Det radikale Venstre, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti skal det
indgå i regeringens drøftelser med erhvervslivets organisationer eventuelt, 1) at give skattemæssig lempelse ved anskaffelse af maskiner,
inventar og lignende driftsmidler, idet lempelsen især skal komme fremstillingsvirksomheder
til gode og 2) at forlænge de ekstraordinære
regler for bygningsafskrivninger.
I det omfang, disse særlige afskrivningsmuligheder øver indflydelse på størrelsen af den
skattepligtige indkomst, må det overvejes, om
de samtidig skal øve indflydelse på socialindkomsten.
Såfremt dette ikke er tilfældet, må det sikres, at disse afskrivninger registreres i skatteregistrene på en sådan måde, at de ikke fradrages ved opgørelse af socialindkomsten. Da indholdet af forslagene endnu ikke er konkretiseret, må en nærmere stillingtagen afvente forslagenes udformning.
I det følgende gennemgås reglerne for forskudsafskrivninger, varelagernedskrivning og investeringsfondshenlæggelse, ligesom der argumenteres for og imod ikke at give fradrag for de
her nævnte særlige afskrivninger.
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4.2. Forskudsafskrivninger
Ved forskudsafskrivninger forstås afskrivninger,
som foretages på aktiver, der endnu ikke er leveret, men hvorom, der er indgået kontrakt eller
bindende aftale om levering.

tister og partredere kan således kun forskudsafskrive, hvis kommanditselskabet eller partrederiet har indgået aftale med værftet, eller
hvis kommanditisterne eller partrederne senere
er indtrådt direkte i aftalen med værftet.

4.2.1. Reglerne om forskudsafskrivninger

4.2.1.2. Forskudsafskrivninger på maskiner m.v.
og bygninger
Forskudsafskrivning kan foretages på maskiner,
inventar og lignende driftsmidler, hvorpå der
kan afskrives efter afskrivningslovens afsnit I,
samt på nybygninger, anlæg og installationer,
hvorpå der kan afskrives efter afskrivningslovens afsnit IV under følgende betingelser:

Reglerne om forskudsafskrivninger kan opdeles
i forskudsafskrivninger på:
A) Skibe,
B) Visse anskaffelser af maskiner og bygninger.
4.2.1.1. Forskudsafskrivninger på skibe
Når der er indgået kontrakt om bygning af et
skib, kan der under visse betingelser forskudsafskrives på den aftale byggesum.
Der kan afskrives på nybygninger, hvorimod
der ikke kan foretages forskudsafskrivning på
købesummer for endnu ikke leverede, gamle
skibe. Der kan heller ikke forskudsafskrives på
ombygningsudgifter. Det forekommer, at ombygningen af et skib er så omfattende, at forholdet nærmest må sidestilles med bygning af et
nyt skib. Det er således antaget, at der kan forskudsafskrives på den aftalte ombygningsudgift ved jumboizing (forlængelse af et skib).
Det er en forudsætning, at den aftale byggesum for skibet udgør mindst 200.000 kr. Hvor
flere parthavere har indgået kontrakten, kan
disse forskudsafskrive, selv om hver enkelts anpart af kontraktssummen ikke andrager 200.000
kr., når blot den samlede byggesum overstiger
dette beløb.
Forskudsafskrivningen kan foretages med
indtil 30 pct. af den aftalte kontraktsum, og i
det enkelte år kan der højst afskrives 15 pct.
af kontraktsummen. Det er ikke nogen forudsætning for forskudsafskrivning, at skatteyderen driver en igangværende rederi- eller
fiskeri virksomhed.
Forskudsafskrivning kan foretages første
gang i det år, hvori kontrakten indgås, og sidste
gang i året forud for leveringsåret.
Retten til at foretage forskudsafskrivning tilkommer alene de(n) skatteydere, der har indgået bygningsaftale med værftet. Kommandi-

1) Når den skattepligtige enten har truffet bindende aftale om levering af driftsmidlerne eller
om opførelse af bygningerne og installationerne
eller har planlagt at fremstille dem i egen virksomhed.
2) Når levering eller færdigfremstilling af driftsmidlerne og fuldførelse af bygningerne og installationerne ifølge aftalen eller planerne tidligst kan ske i det første og senest i det fjerde
indkomstår efter bestillings- eller planlægningsåret.
3) Når den samlede aftalte anskaffelsessum eller,
hvis aktiverne skal fremstilles i egen virksomhed, den beregnede anskaffelsessum er over
700.000 kr.
Forskudsafskrivning kan første gang foretages
ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst
for bestillings- eller planlægningsåret og sidste
gang ved indkomstopgørelsen for det tredie
indkomstår efter bestillings- eller planlægningsåret.
Forskudsafskrivning kan kun foretages på
driftsmidler, der ved indkomstårets udgang
endnu ikke er leveret eller færdigfremstillet,og
på bygninger og installationer, der på dette tidspunkt ikke er fuldført.
Forskudsafskrivning foretages på grundlag af
den aftalte eller beregnede anskaffelsessum, dog
kun i det omfang, hvori anskaffelsessummen
kan gøres til genstand for skattemæssige afskrivninger efter afskrivningsloven. Eventuelle
senere prisstigninger kommer ikke i betragtning
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som grundlag for forskudsafskrivning.
Til anskaffelsessummen henregnes der ikke
eventuelle finansieringsudgifter. For bygninger
regnes der alene med udgifterne ved bygningernes opførelse, men ikke udgiften til erhvervelse afgrund.
Forskudsafskrivningen kan i alt højst andrage
30 pct. af det beløb, hvormed den samlede aftalte eller beregnede anskaffelsessum overstiger 700.000 kr. Der kan i intet indkomstår
afskrives mere end 15 pct. af det overskydende
beløb. Omfatter forskudsafskrivningen flere aktiver, foretages en beregning af, hvor stor en
procentdel af den samlede anskaffelsessum der
svarer til 30 pct. af det beløb, hvormed denne
overstiger 700.000 kr.

4.2.2. Drøftelse om medregning i
socialindkomsten
Baggrunden for forskudsafskrivningerne, der oftest vedrører store kapitalkrævende goder, så
som bygninger og skibe, er, at de afskrivningsberettigede goder oftest allerede i den sædvanligvis lange konstruktions- og bygningstid
forud for leveringen vil undergå en vis teknisk
forældelse, ligesom der traditionelt i denne periode normalt skal betales forud til konstruktion, materialer m.v.
Man har tidligere været inde på den tanke i
stedet for forskudsafskrivninger at forhøje den
ordinære afskrivning de første par år efter leveringen. Dette er stedse blevet afvist navnlig af
administrative grunde.

Det kan anføres, at forskudsafskrivninger i
en række tilfælde ikke svarer til en faktisk nedslidning samt økonomisk og teknisk forældelse,
idet aktivitet endnu ikke er leveret.
Forskudsafskrivningen øver indflydelse på
afskrivningsgrundlaget. Såfremt der ved opgørelse af socialindkomsten ikke gives fradrag for
forskudsafskrivninger, bliver det samlede afskrivningsgrundlag formindsket, således at der
ikke i socialindkomstsammenhæng ordinært
kan afskrives så meget som for personer, der
ikke benytter forskudsafskrivninger. For eksempel vil en person, der har skrevet kontrakt om
levering af et skib til 10 mill, kr., kunne forskudsafskrive 3 mill, kr., hvorefter der kun foretages ordinære afskrivninger på de 7 mill. kr.
Vedkommende vil derfor aldrig i socialindkomstsammenhæng kunne foretage afskrivning
på de 3 mill. kr. Derimod vil en person, der ikke benytter forskudsafskrivninger, i socialindkomstsammenhæng kunne afskrive ordinært på
alle 10 mill. kr.
En manglende accept af forskudsafskrivninger i socialindkomsten vil sandsynligvis i en
række tilfælde ikke øve indflydelse på den enkelte persons muligheder for at modtage sociale
ydelser, dels fordi de samlede forskudsafskrivninger udgør et relativt beskedent beløb - i alt
ca. 300 mill. kr. - dels fordi en række af de
personer, som foretager forskudsafskrivninger, i
forvejen ikke modtager sociale ydelser.
På den anden side kan forskudsafskrivninger
anvendes til at nedbringe indkomsten i et givet
år, hvilket i en del tilfælde er baggrunden for
visse selvstændiges og lønmodtageres investering i kommanditselskaber.

4.3. Varelagernedskrivning
Baggrunden for reglerne om varelagernedskrivninger er ønsket om at fremme konsolideringen
i virksomhederne og at give de erhvervsdrivende dækning for eventuelle omkostninger ved at
have varer på lager, f.eks. mistede renteindtægter samt at tage højde for en eventuel faldende
værdi af varelageret.

indtil 30 pct. Denne nedskrivning skal indtægtsføres i det følgende år og bliver således modregnet i det følgende års nedskrivning på ultimovarelageret. Der findes tilsvarende regler om opgørelse af landbrugets salgsbesætningers værdi
og i visse tilfælde landbrugets foderbeholdninger.

4.3.1. Reglerne om varelagernedskrivning

4.3.2. Drøftelse om medregning i
socialindkomsten

På et ultimovarelager kan der nedskrives med

Da der ikke ligger direkte driftsomkostninger
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bag anvendelsen af reglerne om varelagernedskrivninger, kan der argumenteres for ikke at
give fradrag for varelagernedskrivninger i socialindkomsten. På den anden side kan det fremføres, at virkningen af varelagernedskrivninger
blot består af en etårig udskydelse af indkomsterhvervelsen, idet nedskrivningerne skal tages til
indtægt det efterfølgende år.
Selv om en tidsmæssig forskydning af indkomsterhvervelsen normalt ikke har betydning
på skatteområdet, vil der på det sociale område
kunne opnås sociale ydelser, hvis der er mulighed for at nedbringe indkomsten i de år, hvor
pågældende ud fra tildelingskriterierne er berettiget til ydelserne. Derfor er situationen ofte
en anden på den sociale område end på skatteområdet.
Det kan diskuteres, i hvilket omfang reglerne
om varelagernedskrivninger åbner mulighed for
en tidsmæssig omplacering af indkomsten. I de
tilfælde, hvor der år efter år foretages varelagernedskrivninger med en konstant procentsats,
og hvor varelagerets værdi er nogenlunde konstant, vil varelagernedskrivningerne ikke i væsentligt omfang medføre en tidsmæssig omplacering.

På den anden side kan reglerne om varelagernedskrivninger siges at tilgodese en udjævning af indkomsten år for år. I det omfang,
denne udjævning medfører, at store indkomster i enkelte år nedbringes, således at pågældende kan modtage sociale ydelser, må varelagernedskrivningerne siges at være uforenelige
med et socialindkomstbegreb.
Det afgørende må imidlertid være, at der
ikke ligger en direkte driftsomkostning bag anvendelsen af reglerne om varelagernedskrivninger, hvorfor der kan argumenteres for, at der i
socialindkomsten ikke gives fradrag for varelagernedskrivninger.
Forudsætningen for at se bort fra varelagernedskrivninger er imidlertid, at oplysningerne
herom registreres i skatteregistrene. Nedskrivningsregnskabet vil normalt består af dels varelagernedskrivning pågældende år, dels indtægtsføring af varelagernedskrivningen fra foregående
år. Det er differencen mellem disse to poster —
"nettonedskrivningen" — som det af skattemyndighederne opgjorte overskud af selvstændig virksomhed må korrigeres for. Såfremt denne korrektion skal kunne foretages maskinelt,
må oplysningerne om "nettonedskrivningen"
registreres i skatteregistrene.

4.4. Henlæggelse til investeringsfonds
Reglerne om henlæggelse til investeringsfonds
blev indført i 1957 for at gøre det lettere for
selvstændige erhvervsdrivende at opsamle kapital
til investeringsformål. Reglerne er siden bevaret
i hovedtræk.

4.4.1. Reglerne om investeringsfondshenlæggelse
Ved henlæggelse til investeringsfond opnår skatteyderen en udsættelse med skattebetalingen,
idet henlæggelsesbeløbet fratrækkes i den
skattepligtige indkomst for det år, hvor henlæggelsen finder sted. Til gengæld skal det henlagte beløb anvendes til forlods afskrivning på
senere anskaffede driftsmidler m.v., således at
mulighederne for efter anskaffelsestidspunktet
at foretage ordinære afskrivninger på det pågældende aktiv reduceres tilsvarende.
Investeringsfondsloven må ses i lyset af, at

afskrivningsloven kun giver adgang til at afskrive på grundlag af den faktiske anskaffelsespris, og altså ikke genanskaffelsesprisen.
Henlæggelsen kan højst andrage 25 pct. af
overskuddet af selvstændig erhvervsvirksomhed i
henlæggelsesåret med tillæg af renteudgifter
og valutakurstab og med fradrag af rente- og
udbytteindtægter, skattegodtgørelse samt valutakursgevinst. Henlæggelsen skal mindst andrage 500 kr.
Heroverfor står reglerne om indskud på etableringskonto, der i korthed går ud på, at lønmodtagere under 40 år, som med henblik på
etableringen af egen virksomhed foretager en
opsparing, kan fratrække det opsparede beløb
ved indkomstopgørelsen. Opsparingen kan ske
ved, at der på en spærret konto i et pengeinstitut
indsættes mindst 500 kr. og højst 20 pct. af
lønindtægten pr. år.
Etableringskontoordningen blev indført i
1965. Foruden at stimulere den private opspa-
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ring, har man med ordningen søgt at give lønmodtagere, der agter at påbegynde selvstændig
erhvervsvirksomhed, en tilsvarende begunstigelse som etablerede virksomheder, der med henblik på fremtidige anskaffelser kan foretage
henlæggelse til investeringsfonds. Det er på denne baggrund naturligt, at etableringskontoloven
er opbygget efter omtrent samme principper
som den otte år ældre investeringsfondslov.
Reglerne om investeringsfondshenlæggelser
og indskud på etableringskonto er nu ændret,
således at skattepligtige, der som kommanditister deltager i en virksomhed, fra 1. januar
1980 ikke længere kan benytte henlæggelser til
investeringsfonds til forlods afskrivning på aktiver, der omfattes af denne virksomhed. Endvidere anses deltagelse i en virksomhed som kommanditist fra samme dato ikke længere som
etablering med hensyn til frigivelse af indskudsbeløb og forlods afskrivning.

4.4.2. Drøftelse om medregning i
socialindkomsten
Henlæggelse til investeringsfonds er ikke forbundet med forbrug af et aktiv. Tværtimod er
der tale om en skattefri opsparing, som godt
nok skal anvendes til forlods afskrivning ved frigivelsen. Selv om frigivelse af de midler, der er
henlagt til investeringsfonds, skal anvendes til
forlods afskrivning og dermed øver indflydelse
på afskrivningsgrundlaget, således at de ordinære afskrivninger formindskes, er der meget,
der taler for, at der ikke gives fradrag for henlæggelse til investeringsfonds, dels fordi denne
henlæggelse giver den enkelte skatteyder mulighed for at reducere store overskud, dels fordi
henlæggelse til investeringsfonds må behandles
parallelt med indskud på etableringskonto, som
der ikke gives fradrag for i socialindkomsten,
jfr. lov om socialindkomst.

4.5. Konkluderende bemærkninger
Som nævnt er der ved opgørelse af socialindkomstens indkomstside tilstræbt at opgøre en
bruttoindkomst, som i størst mulig udstrækning er udtryk for den enkeltes forbrugsmulighed. Det er samtidig tilstræbt at begrænse den
enkeltes muligheder for at foretage tidsmæssige
forskydninger af indkomsterhvervelsen, hvorved
mulighederne for at nedbringe indkomsten i de
år, hvor pågældende ud fra tildelingskriterierne
er berettiget til indkomstafhængige offentlige
ydelser, begrænses.
Formålet med at anvende socialindkomsten
ved udmåling af indkomstafhængige offentlige
ydelser må for de sociale myndigheder være
at opnå et så reelt udtryk for den enkeltes faktiske indkomstforhold i det enkelte år som
overhovedet muligt. Det er afgørende i social-

indkomstsammenhæng, at der end ikke er mulighed for en tidsmæssig forskydning af indkomsterhvervelsen .
Da der ved anvendelsen af reglerne om forskudsafskrivninger, varelagernedskrivninger og
især henlæggelse til investeringsfonds ofte ikke
ligger en direkte driftsomkostning bag, kan der
fremføres vægtige argumenter for ikke at give
fradrag for disse særlige afskrivninger i socialindkomsten.
Generelt må det om behandling af afskrivningsområdet i socialindkomstsammenhæng siges, at det må være en samlet afvejning af de
administrative omkostninger i forhold til de
provenumæssige konsekvenser, der er afgørende
for, om der skal ske afvigelser fra reglerne på
skatteområdet.

4.6. Administrative muligheder og
konsekvenser
Såfremt der ved opgørelsen af socialindkomsten ikke skal kunne fratrækkes forskudsafskrivninger, investeringsfondshenlæggelser og
nettovarelagernedskrivninger — dvs. årets varelagernedskrivning - foregående års varelagernedskrivning — vil dette nødvendiggøre, at disse
data indberettes til edb-systemerne.

Eventuelt kan posterne registreres samlet,
hvorved man kan reducere antallet af data i
slutsystemet med to.
Forskudsafskrivninger i henhold til afskrivningslovens § 14 og afsnit IV A skal fremgå af
det regnskabsmateriale, der vedlægges selvangivelsen .
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Investeringsfondshenlæggelse skal fremgå af
det regnskabsmateriale — eventuelt ved anvendelse af S 28 - der vedlægges selvangivelsen.
Årets varelagernedskrivning skal fremgå af
regnskabet eller selvangivelsen, jfr. varelagerlovens § 2,stk. 1.
Foregående års nedskrivning vil imidlertid
normalt ikke fremgå umiddelbart af indeværende års selvangivelse eller regnskab. Det er
nødvendigt, at dette vil være tilfældet.
En registrering af disse data indebærer, at
selvangivelsesblanketterne skal ændres.
Den skitserede løsning indebærer, at der ikke
sker ændringer i det skattemæssige begreb overskud/underskud af virksomhed. Det vil sige, at
forskudsafskrivninger, investeringsfondshenlæggelser og varelagernedskrivninger fragår ved opgørelsen af virksomheders over-/underskud.
Statsskattedirektoratet har i notat af 26. september 1980 om de administrative og økonomiske konsekvenser ved udeladelse af særlige
afskrivninger m.v. ved opgørelsen af socialindkomsten udtalt:
"Under forudsætning af at forskudsafskrivninger, varelagernedskrivninger samt henlæggelse til investeringsfonds skal angives særskilt på selvangivelsen af skatteyderen, vil

det skønsmæssige merarbejde for kommunerne ved gennemgang, klargøring og konvertering af de yderligere data på landsbasis
svare til ca. 3 mandår.
Omkostningerne ved registrering af tre
yderligere data, ændring af programmerne
vedrørende beregning af socialindkomsten
samt print af tre yderligere linier på socialindkomstopgørelsen vil skønsmæssigt udgøre:
Udvikling
Drift

90.000 kr. (excl. moms)
40.000 kr. (excl. moms)

Såfremt posterne samles, således at der kun
skal registreres et data, vil disse omkostninger blive reduceret til:
Udvikling
Drift

30.000 kr. (excl. moms)
14.000 kr. (excl. moms)

Registreringen af de yderligere data vil for
statsskattedirektoratet medføre et skønsmæssigt merarbejde ved planlægning, udarbejdelse af vejledninger og blanketter, forespørgsler og sagsbehandling svarende til ca. Vi
mandår.
De anførte skøn over ressourcebehov og
udgifter har ikke været drøftet med kommunerne."

4.7. Konsekvenserne for den enkelte
Der foreligger ikke oplysninger om den gennemsnitlige størrelse af forskudsafskrivninger, varelagernedskrivninger samt henlæggelse til investeringsfonds. Skattedepartementet har for
1981 anslået den samlede fradragsmasse for
skattepligtige personer på de tre områder til
300 mill. kr. for forskudsafskrivninger, 2.700
mill. kr. for henlæggelser til investeringsfonds
og 5.500 mill. kr. for ultimovarelagernedskrivninger, (det er ikke muligt at anslå nettovarelagernedskrivningeme), idet det dog bemærkes,
at skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed.
Ålborg kommune har imidlertid ladet foretage en undersøgelse af omfanget af forskudsafskrivninger, varelagernedskrivninger og investeringsfondshenlæggelser. Undersøgelsen er foretaget på kommunens miniskatteregister for
1979, der omfatter alle hovedpersoner, der er
født den 15. og de med dem sambeskattede

ægtefæller. Miniskatteregisteret omfatter 4.079
skatteydere, og da slutmandtallet omfatter
129.979 udgør skatteyderne i miniskatteregisteret således 3,186 pct. Af de 4.079 skatteydere var 261 erhvervsdrivende, hvilket svarer
til 6,4 pct.
Ifølge statistisk tabelværk 1980:VI var der i
1978 4.112.026 skattepligtige personer og
325.611 erhvervsdrivende, hvilket svarer til
7,9 pct. Selv om der tages hensyn til, at procenten antagelig er lavere i 1979, ligger antallet af
selvstændige i Ålborg-materialet i underkanten
af det faktiske antal på landsplan. Hertil kommer, at der kan forekomme andre skævheder
(f.eks. geografiske forskelle, sammensætningen
af de selvstændige erhvervsdrivende, holdning
til at anvende de her nævnte afskrivningsmuligheder m.v., indkomstforskelle), som gør, at
Ålborg-materialet må tages med alle mulige
forbehold. Da der imidlertid ikke foreligger
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andet materiale på afskrivningsområdet, er
Ålborg-materialet lagt til grund for de efterfølgende vurderinger.

4.7.1. Forskudsafskrivninger
I Ålborg-materialet findes ingen selvstændige,
som havde foretaget forskudsafskrivninger.
Dette må sandsynligvis tilskrives materialets
begrænsede omfang set i forhold til den meget
begrænsede afskrivningssum på ca. 300 mill,
kr. Ålborg-materialet giver altså ingen forklaring på, hvilke grupper der anvender forskudsafskrivninger, og i hvilket omfang disse afskrivninger anvendes.

4.7.2. Varelagernedskrivninger
Som det fremgår af ovenstående, er det forskellen mellem varelagernedskrivning ved årets udgang (varelagernedskrivning ultimo) og varelagernedskrivning ved foregående års udgang (varelagernedskrivning primo), nettovarelagernedskrivning, der skal korrigeres for
Varelagernedskrivning ultimo
- varelagernedskrivning primo
Nettovarelagernedskrivning.
Nettovarelagernedskrivningen vil således være
positiv, når varelagernedskrivningen ultimo er
større end varelagernedskrivningen primo,mens
den vil være negativ, når det modsatte gør sig
gældende. Såfremt der ikke i socialindkomsten
tages hensyn til nettovarelagernedskrivninger,
vil et positivt beløb forøge socialindkomsten,
mens et negativt beløb vil formindske den.
I Ålborg-materialet havde ca. 18 pct. af de
selvstændige foretaget varelagernedskrivning.
Heraf havde 65 pct. en positiv nettovarelagernedskrivning, mens 35 pct. havde en negativ
nettovarelagernedskrivning. Den gennemsnitlige nettovarelagernedskrivning for personer med
positive beløb udgjorde 9.244 kr. med en spredning fra godt 100 kr. til godt 75.000 kr. For

personer med negative beløb udgjorde den gennemsnitlige nettovarelagernedskrivning 13.000
kr. med en spredning fra knap 400 kr. til knap
34.000 kr.
Der synes ikke at være nogen klar sammenhæng mellem nettovarelagernedskrivningens
størrelse og den skattepligtige indkomsts størrelse. Der synes heller ikke at være en sammenhæng mellem nettovarelagernedskrivningens
størrelse og den skattepligtige formues størrelse.
Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst
for personer med negativ nettovarelagernedskrivning udgjorde 66.736 kr., mens den for
personer med positiv nettovarelagernedskrivning udgjorde 73.584 kr. Den gennemsnitlige
formue for personer med negativ nettovarelagernedskrivning udgjorde 365.919 kr., mens
den for personer med positiv nettovarelagernedskrivning udgjorde 613.453 kr.

4.7.3. Henlæggelse til investeringsfonds
Ifølge Ålborg-materialet havde ca. 16 pct. af
de selvstændige foretaget henlæggelse til investeringsfonds. Størrelsen af henlæggelsen varierer meget, men udgjorde gennemsnitlig ca.
42.100 kr. Det største henlagte beløb udgjorde 110.000 kr., mens det mindste beløb udgjorde knap 5.000 kr. Der foreligger ikke oplysninger om de henlagte beløbs størrelse sat i forhold til den skattepligtige indkomst eller formuen. Det menes dog, at flertallet af de personer som har større indkomster og som foretager henlæggelser, benytter reglerne fuldt ud,
hvilket vil sige, at der henlægges 25 pct. af det
korrigerede overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed. Det kan derfor antages, at der er
en vis sammenhæng mellem det henlagte beløbs
størrelse og indkomstens størrelse.
Det fremgår samtidig af Ålborg-materialet,
at det kun i meget begrænset omfang er de samme personer, der foretager henlæggelse til investeringsfonds og benytter varelagernedskrivning.
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4.8. Provenumæssige konsekvenser
Det er ikke muligt på baggrund af de sporadiske oplysninger om de særlige afskrivninger at
foretage egentlige beregninger af de provenumæssige konsekvenser af ikke at give fradrag for
forskudsafskrivninger, varelagernedskrivninger
og henlæggelse til investeringsfonds.
Der er derfor på grundlag af oplysningerne
om de samlede afskrivninger samt oplysninger
fra Ålborg-materialet foretaget et skøn over de
økonomiske konsekvenser af ikke at give fradrag for forskudsafskrivninger og henlæggelse
til investeringsfonds.
Skønnene over de økonomiske konsekvenser er principielt angivet i pris- og lønniveau
januar 1980 og på grundlag af det gennemsnitlige aktivitetsniveau i 1981.

Skøn over de økonomiske konsekvenser for det
offentlige på årsbasis af ikke at give fradrag for
forskudsafskrivninger, nettovarelagernedskrivninger og henlæggelse til investeringsfonds.
PL-niveau januar 1980.
Mill.kr.
1

Socialministeriet
Børnetilskud
Ungdomsydelse
Pensioner m.v.
Daginstitutioner m.v.
Hjemmehjælp, beskyttede
boliger, hjælpemidler,
døgninstitutioner m.m.
lait

11

111

15
5
0
10
0
30

Boligministeriet
Boligsikring
Boligydelse

i)

0

lait

_D

Undervisningsministeriet
Statens Uddannelsesstøtte
Højskolestøtte

5
0

lait

5

Mindreudgifter i alt (I—III)

35

1) Det har ikke på det foreliggende grundlag været
muligt for boligministeriet at foretage denne beregning.
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5. Sammenfattende om 2. fase af
socialindkomsten

5.1. Indledende bemærkninger
I dette afsnit gives en sammenfattende vurdering af konsekvenserne af 2. fase af socialindkomsten. Der gives dels en belysning af konsekvenserne på familieniveau, dels en belysning
af de samlede provenumæssige konsekvenser og
dels en belysning af samspilsproblemerne før
og efter indførelsen af 2. fase.
Der er ved belysningen taget udgangspunkt
i, at følgende elementer indgår i 2. fase:

1) Der foretages tillæg i socialindkomsten af de
arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag,
herunder et beregnet bidrag for tjenestemænd, jfr. afsnit 2.2.
2) Der beregnes en social lejeværdi, som erstatter den skattemæssige lejeværdi, jfr. afsnit 3.
3) Der gives ikke fradrag i socialindkomsten for
forskudsafskrivninger,
nettovarelagernedskrivninger og henlæggelse til investeringsfonds, jfr. afsnit 4.

5.2. Konsekvenser på familieniveau
I dette afsnit analyseres virkningerne af indførelsen af 2. fase på familieniveau. Grundlaget
for analysen er dels, at der foretages tillæg af
arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag, der
er beregnet under de forudsætninger, som er
skitseret i afsnit 2.2.6., dels at der indføres en
social lejeværdi som skitseret i afsnit 3. Den
sociale lejeværdi erstatter samtidig den skattemæssige lejeværdi.
Beregninger af den sociale lejeværdi er foretaget efter de illustrative skalaer, som er drøftet
i pkt. 3.4.1. og 3.4.2., idet derved persongruppen pensionister forstås personer, der selv eller
hvis ægtefælle opfylder aldersbetingelserne for
at modtage folkepension, eller modtager folkepension, invalidepension, invaliditetsydelse med
bistands- eller plejetillæg eller pension i henhold til lov om pension til enker m.fl. Der er
herudover anvendt to alternativer for beregning
af den sociale lejeværdi:
Social lejeværdi I:
Ejere af flere ejerboliger får sammenlagt ejendomsværdierne før beregning af den sociale
lejeværdi, og der gives ikke fradrag for ejendomsskatter og udgifter til vedligeholdelse,
herunder standardfradrag.

Social lejeværdi II:
Den sociale lejeværdi beregnes for hver enkelt
ejendom, og der gives fradrag for ejendomsskatter, vedligeholdelse m.v. efter reglerne på
skatteområdet.
Det har ikke været muligt at tage hensyn til
virkningen af ikke at give fradrag for forskudsafskrivninger, nettovarelagernedskrivninger og
investeringsfondshenlæggelser, da der ikke foreligger oplysninger om disses fordeling på individniveau, og da Ålborg-materialet bygger på
for svagt et grundlag til at udlede konsekvenserne på landsplan.
I bilag 4 (side 105 ff) er vist en række tabeller,
der belyser forskellen mellem socialindkomsten
før og efter 2. fase (ekskl. de særlige afskrivninger). Tabellerne belyser ændringerne for
samtlige husstande i" selvangivelsesundersøgelsen, dvs. også for husstande, som ikke modtager sociale ydelser, og som derfor ikke berøres
direkte af indførelsen af 2. fase.
Datagrundlaget for tabellerne er beregninger,
der er udført af lovmodelrådets sekretariat på
grundlag af Danmarks Statistiks selvangivelsesundersøgelse for 1977. Selvangivelsesundersøgelsen er en særlig opgørelse af selvangivelsesdata for alle fuldt skattepligtige hovedpersoner
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(gifte mænd eller enlige) samt hertil knyttede
bipersoner (gifte kvinder).
Undersøgelsen er en stikprøve, der omfatter
et repræsentativt udsnit på ca. 0,5 pct. af samtlige familier opgjort pr. 31. december 1977.
Antallet af husstande i undersøgelsen er 14.302,
heraf er der 3.732 husstande med børn. Antallet af pensionisthusstande er 3.747.
Selvangivelsesundersøgelsens resultater kan
opregnes til landsplan ved multiplikation med
en faktor på ca. 200. En sådan opregning er dog
ikke generel tilladelig på grund af skævheden i
materialet, men vil dog oftest give et rimeligt
godt indtryk af størrelsesordenen på landsbasis.
Vedrørende datamaterialets kvalitet samt for
beregningerne henvises i øvrigt til beskrivelsen
i afsnit 2.2.6. og afsnit 3.8.
Nedenfor er beskrevet nogle af hovedresultaterne af beregningerne i bilag 4, (side 105 ff).

5.2.1. Social lejeværdi I og arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag
Af alle husstande vil 43 pct. få forøget deres
socialindkomst. Disse husstande fordeler sig
således:
10 pct. med
8 pct. med
13 pct. med
12 pct. med

1 - 5.000kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

For selvstændige erhvervsdrivende vil 43 pct. af
husstandene få forøget deres socialindkomst.
Disse husstande fordeler sig således:
2 pct. med
6 pct. med
20 pct. med
15 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af funktionærhusstande vil 85 pct. få forøget
deres socialindkomst. Disse husstande fordeler
sig således:
7 pct. med
17 pct. med
22 pct. med
39 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000 -20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af arbejderhusstande vil 42 pct. få forøget de-

res socialindkomst. Disse husstande fordeler sig
således:
4 pct. med
12 pct. med
22 pct. med
4 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af pensionisthusstande vil 32 pct. få forøget deres socialindkomst. Disse husstande fordeler sig
således:
27 pct. med
3 pct. med
1 pct. med
1 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af alle husstande med børn vil 68 pct. få forøget deres socialindkomst. Disse husstande fordeler sig således:
5 pct. med
10 pct. med
26 pct. med
27 pct. med

1 5.000 10.000 over

5.000
10.000
20.000
20.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Af alle husstande med børn og en socialindkomst på 140.000-160.000 kr. vil 81 pct. få
forøget deres socialindkomst. Disse husstande
fordeler sig således:
3 pct. med
10 pct. med
27 pct. med
41 pct. med

1 5.000 10.000 over

5.000 kr.
10.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.

Af alle husstande med børn og en socialindkomst på 90.000-100.000 kr. vil 73 pct. få
forøget deres socialindkomst. Disse husstande
fordeler sig således:
5 pct. med
9 pct. med
36 pct. med
23 pct. med

1 - 5.000kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af alle husstande med børn, der bor i ejerbolig
vil 99 pct. få forøget -deres socialindkomst.
Disse husstande fordeler sig således:
3 pct. med
9 pct. med
41 pct. med
46 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.
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5.2.2. Social lejeværdi II og arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag
Af alle husstande vil 40 pct. få forøget deres
socialindkomst. Disse husstande fordeler sig således:
7 pct. med
10 pct. med
13 pct. med
10 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af selvstændige erhvervsdrivende vil 43 pct.
af husstandene få forøget deres socialindkomst.
Disse husstande fordeler sig således:
3 pct. med
9 pct. med
21 pct. med
10 pct. med

1- 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af funktionærhusstande vil 85 pct. få forøget
deres socialindkomst. Disse husstande fordeler
sig således:
8 pct. med
18 pct. med
24 pct. med
35 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af arbejderhusstande vil 42 pct. få forøget
deres socialindkomst. Disse husstande fordeler
sig således:
6 pct. med
16 pct. med
18 pct. med
2 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af pensionisthusstande vil 14 pct. få forøget
deres socialindkomst. Disse husstande fordeler
sig således:
11 pct. med
1 pct. med
1 pct. med
1 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af alle husstande med børn vil 64 pct. få forøget deres socialindkomst. Disse husstande fordeler sig således:

4 pct. med
12 pct. med
26 pct. med
22 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af husstande med børn og en socialindkomst
på 140.000-160.000 kr. vil 81 pct. få forøget
deres socialindkomst. Disse husstande fordeler
sig således:
4 pct. med
10 pct. med
29 pct. med
38 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000- 10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af husstande med børn og en socialindkomst
på 90.000-100.000 kr. vil 71 pct. få forøget
deres socialindkomst. Disse husstande fordeler
sig således:
4 pct. med
15 pct. med
34 pct. med
18 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

Af husstande med børn, der bor i ejerbolig vil
98 pct. få forøget deres socialindkomst. Disse
husstande fordeler sig således:
3 pct. med
14 pct. med
42 pct. med
39 pct. med

1 - 5.000 kr.
5.000-10.000 kr.
10.000-20.000 kr.
over 20.000 kr.

5.2.3. Familieeksempler
Som nævnt ovenfor, indeholder det anvendte
materiale fra selvangivelsesundersøgelsen ikke
oplysninger om, hvem der modtager sociale
ydelser. Analysen i de foregående afsnit omfatter derfor alle husstande, uanset om de modtager sociale ydelser. Det er således ikke muligt
på det foreliggende grundlag direkte at udlede,
hvorledes den enkelte familie bliver berørt i
form af ændringer i de indkomstafhængige offentlige ydelser.
Der er derfor nedenfor opstillet illustrative
eksempler på, hvordan udvalgte familietyper
bliver berørt. I eksemplerne har det kun været
muligt at tage hensyn til virkningen af indførelse af en social lejeværdi samt det at tillægge
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de arbejdsgiver administrerede pensionsbidrag.
Der er derimod ikke taget hensyn til virkningen
af ikke at give fradrag for særlige afskrivninger.
Beregningen af konsekvenserne for de udvalgte familietyper er foretaget under forudsætning af gældende lovgivning, hvilket vil sige
efter de regler, som er gældende i 1981, herunder de nye regler for daginstitutionsbetaling,
som træder i kraft 1. august 1981. Beregningerne er endvidere for den sociale lejeværdis
vedkommende foretaget efter social lejeværdi II.
Eksempel I :
En selvstændig erhvervsdrivende med en husstandsindkomst på 170.000 kr. vil få en forøgelse af socialindkomsten på gennemsnitlig
7.700 kr. Familien har to børn, hvoraf det ene
går i børnehave, mens det andet går på fritidshjem. Familien vil på årsbasis få ændret følgende sociale ydelser således:
Reduktion af børnetilskud
462 kr.
Forøgelse af daginstitutionsbetaling 408 kr.
lait

870 kr.

Eksempel 2:
En funktionærhusstand med en husstandsindkomst på 170.000 kr. vil få en forøgelse af socialindkomsten på gennemsnitlig 26.700 kr. Familien har to børn, hvoraf det ene går i børnehave, mens det andet går på fritidshjem. Familien vil på årsbasis få ændret følgende sociale ydelser således:
Reduktion af børnetilskud
1.602 kr.
Forøgelse af daginstitutionsbetaling 1.300 kr.
lait

kr. 2.902 kr.

Eksempel 3:
En arbejderhusstand med en husstandsindkomst
på 170.000 kr. vil få en forøgelse af socialindkomsten på gennemsnitlig 11.600 kr. Familien
har to børn, hvoraf det ene går i børnehave,
mens det andet går på fritidshjem. Familien

vil på årsbasis få ændret følgende sociale ydelser således:
Reduktion af børnetilskud
696 kr.
Forøgelse af daginstitutionsbetaling 609 kr.
lait

1.305 kr.

Eksempel 4:
En husstand, der bor i ejerbolig med en husstandsindkomst på 150.000 kr., vil få en forøgelse af socialindkomsten på gennemsnitlig
23.900 kr. Familie har to børn, hvoraf det ene
går i børnehave, mens det andet går på fritidshjem. Familien vil på årsbasis få ændret følgende sociale ydelser således:
Reduktion af børnetilskud
1.434 kr.
Forøgelse af daginstitutionsbetaling 1.255 kr.
lait

2.689 kr.

Eksempel 5:
En husstand, der bor i lejerbolig med en husstandsindkomst på 150.000 kr., vil få en forøgelse af socialindkomsten på gennemsnitlig
5.000 kr. Familien har to børn, hvoraf det ene
går i børnehave, mens det andet går på fritidshjem. Familien vil på årsbasis få ændret
følgende sociale ydelser således:
Reduktion af børnetilskud
300 kr.
Forøgelse af daginstitutionsbetaling 262 kr.
lait

562 kr.

Eksempel 6:
En pensionistfamilie, der bor i ejerbolig med en
husstandsindkomst på 70.000 kr., vil få en formindskelse af socialindkomsten på gennemsnitlig 400 kr. Begge er pensionister, og begge er
over 67 år. Familien vil på årsbasis få ændret
følgende sociale ydelser således:
Forøgelse af social pension

120 kr.

lait

120 kr.

5.3. Provenumæssige konsekvenser
Beregningerne af de samlede økonomiske konsekvenser for det offentlige af indførelse af
2. fase er med undtagelse af forskudsafskrivninger, nettovarelagernedskrivninger og henlæggel-

se til investeringsfonds foretaget med udgangspunkt i det foran nævnte datamateriale fra selvangivelsesundersøgelsen og under de forudsætninger, der foran er gjort om de arbejdsgiver-
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administrerede pensionsbidrag. Beregningerne
af de samlede økonomiske konsekvenser er
derfor behæftet med betydelig usikkerhed.
Der henvises i øvrigt til en nærmere omtale
af det grundlæggende datamateriale for de arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag, jfr.
afsnit 2.2.7., den sociale lejeværdi, jfr. afsnit
3.9., samt de særlige afskrivninger, jfr. afsnit
4.8.
Beregningerne er foretaget på grundlag af
gældende lovgivning i 1981, herunder de nye
regler om daginstitutionsbetaling. Beregningerne er foretaget i pris-og lønniveau januar 1980
og på grundlag af det gennemsnitlige aktivitetsniveau i 1981.

I beregningerne indgår ikke de administrative konsekvenser af indførelse af 2. fase, da
en egentlig beregning af disse vil kræve en nærmere analyse i samarbejde med kommunerne.
Beregningerne af de samlede økonomiske
konsekvenser er foretaget under forudsaétning
af, at den sociale lejeværdi beregnes efter henholdsvis social lejeværdi I og social lejeværdi II
med det indhold, der er gennemgået i afsnit
5.2. Det bemærkes, at især de økonomiske
konsekvenser på daginstitutionsområdet er behæftet med betydelig usikkerhed.
Beregningsresultaterne er anført i afrundede
beløb, der er delelige med 5 mill. kr.

Beregningseksempler på de økonomiske konsekvenser for det offentlige på årsbasis af 2. fase af
socialindkomsten under forudsætning af henholdsvis social lejeværdi I og social lejerværdi II.
PL-niveau januar 1980.

1)
2)

Årsagen til dette negative beløb er næsten udelukkende, al: alle pensionister får beregnet den sociale lejeværdi efter den lempelige skala, mens den lempelige skala ved den skattemæssige lejeværdi kun omfatter
personer over 67 år.
Heri ikke inkluderet de provenumæssige virkninger af ikke al give fradrag for de særlige afskrivninger m.v.
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Som nævnt i afsnit 5.2., indeholder selvangivelsesundersøgelsen ikke oplysninger om, hvem
der modtager indkomstafhængige offentlige
ydelser. Beregningerne af de økonomiske konsekvenser er imidlertid sket på grundlag af det
kendte faktiske antal modtagere af indkomstafhængige offentlige ydelser.
På denne baggrund kan det skønsmæssigt anslås, at følgende antal husstande inden for det
enkelte ydelsesområde vil blive berørt af indførelse af 2. fase af socialindkomsten, idet det
dog bemærkes, at der for Statens Uddannelsesstøtte er angivet antallet af berørte støttemodtagere. Det understreges, at antallet af hus-

stande ikke kan sammenlægges, da samme husstand kan blive berørt af ændringer i mere end
en ydelse.

Der foreligger ikke opgørelse over antal husstande, der bliver berørt på boligministeriets område.

5.4. Samordningsberegning vedrørende
forskellen mellem fase 1 og fase 2 af
socialindkomsten
Til belysning af forskellen mellem fase 1 og fase
2 af socialindkomsten er af lovmodelrådets sekretariat gennemført en række samordningsberegninger. I alt er der gennemregnet 30 familie-

typer. Disse er beskrevet ved hjælp af nedenstående tabel, med angivelse af det nummer,
den pågældende familietype optræder med i
samordningstabellerne (jfr. bilag 5, side 115 ff).

5.4.1. Forudsætninger for beregningerne

For alle familietyper forudsættes at begge
ægtefæller kun modtager lønindkomst, og familiens samlede lønindkomst fordeles med 60
pct. til manden og 40 pct. til kvinden.
Begge ægtefæller anvender lønmodtagerfradrag A (20 pct. af lønindkomst dog højst 2.000
kr.).

Såmordningsberegningerne er foretaget under
en række bestemte forudsætninger. Derfor kan
resultaterne af samordningsberegningerne ikke
direkte sammenlignes med de familieeksempler,
som er anført under afsnit 5.2.
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Beregningerne vedrører medio 1981 opregnet til årsniveau. Sammenligningen af socialindkomstens 1. fase og 2. fase foregår derfor også
i 1981-niveau.
Lejerfamilien
Lejerfamilien er endvidere kendetegnet ved
følgende. Familien har udover lønmodtagerfradraget ingen andre ligningsmæssige fradrag.
Huslejen er 3.000 kr. om måneden eller 36.000
kr. om året.
Lejerfamiliens formue antages endvidere at
være så lille, at den ikke udløser formuetillæg
eller formueskat.

Boligsikring
Boligsikring beregnes på grundlag af den fremregnede socialindkomst, hvilket beregningsteknisk giver sig udslag i, at socialindkomsten beregnes på grundlag af den aktuelle skattepligtige
indkomst. Den maksimale boligsikring er
3.600 kr. for familier uden børn, 14.160 kr.
for familier med 1-3 børn og 17.760 kr. for
familier med 4 børn. Indkomstfradraget pr.
barn udgør 4.100 kr.

Statens Uddannelsesstøtte
Uddannelsesstøtten afhænger af socialindkomsten beregnet på grundlag af slutopgørelsen for
1979. Støttebeløb, tildelingskriterier og udmåEjerfamilien
lingsregler er de nugældende, jvf. lovnr. 218 af
Ejerfamilien er kendetegnet ved at bo i et hus, 23. maj 1979, der trådte i kraft 1. august 1980.
der ved 16. almindelige vurdering (1977) blev Det er forudsat, at støttemodtageren ikke har
vurderet til 400.000 kr. Ejerfamiliens formue egen indkomst, og at støttemodtageren er hjemudgør 500.000 kr.
meboende.
Familien betaler årligt ejendomsskatter på
2.500 kr. og har et standardfradrag på 2.000 Daginst itut ionsbetaling
kr. Det aktuelle år (1981) har man renteud- Her tages også udgangspunkt i socialindkomsten
gifter på huset der ialt udgør 39.088 kr. Den so- beregnet på grundlag af slutopgørelsen for 1979.
ciale lejeværdi er i øvrigt beregnet efter social I øvrigt følger beregningerne de regler, der er
lejeværdi II,jfr. afsnit 5.2.
angivet i Socialministeriets cirkulæreskrivelse af
25. juli 1980, om statslige spareinitiativer på
Funktionær familien
det sociale område. Der er således anvendt de
For hver funktionær beregnes et pensionsbidrag nye betalingsregler på daginstitutionsområdet.
på 15 pct. af lønindkomsten i 1979. Den aktuelle lønindkomst er derfor tilbageført med en
faktor på 1,2, idet det antages, at lønindkom- 5.4.2. Beregningsresultaterne
sten vil stige 20 pct. fra 1979 til 1981.
Beregningsresultaterne er præsenteret i form af
Lovgivningsforudsætninger
tabeller, som efter henholdsvis fase 1 og fase 2
For alle lovgivningsområder er beregningerne belyser A-indkomsten, den skattepligtige indgennemført efter 1981-regler. I skattelovgiv- komst, socialindkomsten, diverse tilskud og beningen er der dog forudsat uændrede gennem- taling for offentlige ydelser samt nettoindkomsnitlige kommunale og amtskommunale ud- sten.
skrivningsprocenter i forhold til 1980. HerudNærværende eksempel illustrerer en familieover er der benyttet 1981-størrelserne for per- type, hvor både manden og kvinden er funktiosonfradrag, skattetrin, statslig udskrivnings- nærer. Familien har to børn, hvoraf det ene er
procent m.v.
i vuggestue, mens det andet er i børnehave. Familien bor i ejerbolig efter de foran nævnte regBørnetilskud
ler. Familien er foran benævnt familie nr. 14.
Udmålingen foretages med udgangspunkt i den
I tabellen er anvendt en række forkortelser,
beregnede socialindkomst. Her tages udgangs- der skal læses således:
punkt i socialindkomsten beregnet på grundlag
af slutopgørelsen for 1979. Det almindelige AINK:
A-indkomst
børnetilskud er på årsbasis fastsat til 2.096 kr. YSKAT:
Skattepligtig indkomst 1981
svarende til det niveau, der vil gælde i juli kvar- INSO:
Socialindkomst for 1981 (1979tal 1981 (524 kr.).
indkomster)
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SKAT:
UDDSTØT:
DIBET:
BØRNTIL:
BOLIGTIL:
TILSKUD:
NETTO Y:

Direkte skatter
Statens Uddannelsesstøtte
Betaling for ophold i daginstitutioner
Børnetilskud
Boligsikring
Statens Uddannelsesstøtte + børnetilskud + boligsikring
Nettoindkomst = A-indkomst direkte skatter - daginstitutionsbetaling + Statens Uddannelsesstøtte + børnetilskud + boligsikring.

I tabellen fremgår, hvor meget familietypen for
givne A-indkomster har i socialindkomst, ligesom størrelsen af skattebetaling og daginstitutionsbetaling samt diverse tilskud angives. Endelig angives, hvor stor nettoindkomsten er for
givne A-indkomster. Således kan det læses, at
familietypen ved en A-indkomst på 170.000 kr.
har følgende forhold:

Fase 1
Socialindkomst
125.550
A-indkomst
170.000
-skat
43.781
- daginstitutionsbetaling 14.040
+ børnetilskud
4.192

Fase 2
166.800
170.000
43.781
16.050
2.824

Nettoindkomst

112.993

116.371

I tabellen kan endvidere aflæses, hvor meget
familiens nettoindkomst stiger, når A-indkomsten stiger 10.000 kr. I tabellen over fase 2 ses,
at når A-indkomsten stiger fra 170.000 kr. til
180.000 kr., stiger nettoindkomsten fra 112.993
kr. tu 117.304 kr. eller med (117.304- 112.993)
4.311 kr. En indkomstfremgang på 10.000 kr.
forøger altså nettoindkomsten med 4.311 kr.
eller godt 43 pct.
I bilag 5 er gengivet samordningsberegninger
i tabelform for alle de foran nævnte familietyper.
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BILAG 1

Analyse af forskellen mellem den gældende socialindkomst og socialindkomsten efter tillæg af arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag.
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BILAG 2
Analyse af forskellen mellem den gældende socialindkomst og socialindkomsten efter fradrag for private pensionsindbetalinger.
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BILAG 3

Anafyse af forskellen mellem den gældende socialindkomst og socialindkomsten efter tillæg af henholdsvis social
lejevasrdi I og social lejeværdi II.
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BILAG 4

Analyse af forskellen mellem den gældende socialindkomst og socialindkomsten efter indførelse af social lejeværdi
og tillæg af arbejdsgiveradministrerede
pensionsbidrag.
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BILAG 5

Samordningsberegninger til belysning af
forskellen mellem 1. fase og 2. fase af
so cialindkomsten.
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Der er foretaget samordningsberegninger for 30 familietyper. Disse familietyper er beskrevet i
nedenstående tabel med angivelse af det nummer den pågældende familietype optræder med i
tabellerne:

0 børn

1 barn i vugst.

1 barn i børneh.
1 barn i vugst.

1 barn i frihj.
1 barn i børneh.
1 barn i vugst.

1 barn modt. SU
1 barn i frihj.
1 barn i børneh.
1 barn i vugst.

Ejer
2 funktionærer
Lejer

2

8

14

20

26

1

7

13

19

25

Ejer
1 funktionær
Lejer

4

10

16

22

28

3

9

15

21

27

Ejer
Ingen funkt.
Leier

6

12

18

24

30

5

11

17

23

29

I tabellen er anvendt en række forkortelser, der skal læses således:
AINK:
YSKAT:
INSO:
SKAT:
UDDSTØT:
DIBET:
BØRNTIL:
BOLIGTIL:
TILSKUD:
NETTOY:

A-indkomst
Skattepligtig indkomst 1981
Socialindkomst for 1981 (1979-indkomster)
Direkte skatter
Statens Uddannelsesstøtte
Betaling for ophold i daginstitutioner
Børnetilskud
Boligsikring
Statens Uddannelsesstøtte + børnetilskud + boligsikring
Nettoindkomst = A-indkomst - direkte skatter - daginstitutionsbetaling + Statens Uddannelsesstøtte +
børnetilskud + boligsikring

t

