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Notat 
 
 
Til Byrådet 
Til Orientering 
Kopi til  
 
 
Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om beskat-
ningsgrundlaget for 2019 
 
Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål: 

1) Borgmesteren bedes fremlægge aktuel vurdering af udvikling i indtægter 
og ejendomsværdier med virkning for beskatningsgrundlaget for 2019 – 
samt oplysning om ændringer i vurderingen i løbet af foråret 2018. Det 
ønskes særligt oplyst, om udviklingen i Århus er forskellig fra den gen-
nemsnitlige udvikling i Danmark.  

2) Derudover ønskes en oversigt over hvilke begrænsninger det kommuna-
le selvstyre er underlagt og om der er begrænsninger på om byrådet kan 
vælge at hæve personskatten/grundskatten/dækningsafgiften etc. I 
overslagsårene. F.eks fra 2021. 

3) Vi ønsker også oplyst det anslåede beløb skattestigning vil give på de 
tre ovennævnte skatteindtægter. F.eks. angivet hvor meget 1 promille 
giver på hver af indtægtsformerne. 

Borgmesterens Afdelings besvarelse: 
 
Ad 1) 
For den aktuelle vurdering af udviklingen i indtægter og ejendomsværdier 
samt ændringer siden Budget 2018 henvises til Magistratens Budgetforslag 
for 2019-2022. I finansieringsnotat, der er vedlagte budgettet som bag-
grundsmateriale, er forudsætningerne for beskatningsgrundlaget uddybet – 
herunder også udviklingen i Aarhus i forhold til den gennemsnitlige udvikling 
i Danmark. 
 
Ad 2) 
Mulighederne for at øge kommunernes skattesatser i slutningen af budget-
perioden bliver begrænset af den nye boligskatteaftale. Det er dog fortsat 
muligt at hæve alle skattesatser i 2019. 
 
Helt generelt gælder det, at grundskyldspromillen højst kan udgøre 34,0 ‰, 
og at dækningsafgiften på erhvervsejendomme højst kan udgøre 10,0 ‰.  
 
I 2021 vil de kommunale grundskyldspromiller blive fastsat ved lov, og fra 
2021-2025 er det ikke muligt at hæve men kun sænke satserne. Samtidig 
indføres frem til 2021 en midlertidig indefrysningsordning, så ingen grundejer 
vil opleve nominelle stigninger i grundskylden før den dag, hvor grunden 
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sælges. Hvis grundskyldspromillen hæves, vil det øgede provenu dermed i 
første omgang blive indefrosset, men kommunen har dog mulighed for at 
optage lån, så den stadig vil råde over et beløb svarende til det øgede pro-
venu. Lånoptagelsen medfører en renteudgift, men kommunerne kompense-
res dog samlet for renteudgifterne til lån vedrørende indefrysningsordningen 
over balancetilskuddet. 
 
I forhold til dækningsafgiften på erhvervsejendomme vil der også ske en 
tvungen tilpasning af kommunernes skattesats - her sker det allerede i 2020, 
og fra 2020 og frem kan kommunerne ikke hæve men kun sænke satsen. 
Det bemærkes i øvrigt, at dækningsafgiften efter beslutning i byrådet sæn-
kes fra 5,75 ‰ til 5,25 ‰ i 2021 og 2022, så en anden mulighed er at undla-
de denne sænkning. 
 
Som udgangspunkt vil der være både en individuel og en kollektiv sanktion 
forbundet med skatteforhøjelser. I det første år vil kommunen få et individu-
elt træk på statstilskuddet svarende til 75 % af gevinsten ved skatteforhøjel-
sen, mens de resterende 25 % foretages som et kollektivt træk på statstil-
skuddet. I andet og tredje år er fordelingen 50/50, og i fjerde år 25/75. I for-
bindelse med Budget 2019 har kommunerne ingen mulighed for at søge 
Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse fra den individuelle sanktion, 
som det ellers har været muligt de foregående år. Den eneste mulighed for 
at undgå den individuelle sanktion er således, hvis andre kommuner sænker 
deres skatter, så skatteniveauet for hele landet er uændret, men denne mu-
lighed kan ikke anses for at være realistisk. At hæve skatten må derfor også 
anses som usolidarisk overfor de øvrige kommuner, da det påfører dem 
kollektiv sanktion. 
 
Det skal i øvrigt fremhæves, at Aarhus Kommune modtager 23 mio. kr. i 
2019 og 2020 som kompensation for tab som følge af revision af uddannel-
sesstatistikken. Denne kompensation vil bortfalde, såfremt kommunen hæ-
ver skatten for 2019 eller 2020.  
 
Hvis Aarhus Kommune i 2019 hæver skattesatsen for både indkomst-
skat, grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme med 0,1 
procentpoint, så vil det med sanktion og tab af kompensation vedrøren-
de uddannelsesstatistikken give et ekstra provenu på 18 mio. i 2019, 61 
mio. i 2020, 88 mio. i 2021 og 137 mio. i 2022. Beløbene specificeres i ne-
denstående tabel. 
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Økonomi: 

(løbende priser i 1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 
Merprovenu fra indkomstskat ved for-
øgelse af skattesats med 0,1 % 

 
59.928 

 
61.733 

 
64.119 

 
66.543 

Merprovenu fra grundskyld på alm. 
Ejendomme ved forøgelse af skattesats 
med 0,1 % 

 
64.854 

 
68.032 

 
71.910 

 
76.009 

Afledt effekt (merprovenu) af grund-
skyldsændring på dækningsafgift af 
offentlige og statslige ejendomme 

 
5.883 

 
5.883 

 

 
5.883 

 
5.883 

Merprovenu fra dækningsafgift af er-
hvervsejendomme ved forøgelse af 
skattesats med 0,1 % 

 
32.589 

 
32.589 

 
34.172 

 
34.172 

Merprovenu i alt inden sanktioner 163.255 168.237 176.084 182.607 
Sanktioner sfa. Skatteforhøjelser -122.465 -84.168 -88.094 -45.733 
Tab af kompensation vedrørende  
uddannelsesstatistik 

 
-23.000 

 
-23.000 

 
0 

 
0 

Merprovenu i alt efter sanktioner 17.790 61.069 87.990 136.874 
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