
 

 

Finansiering af finansloven for 2020 

Aftalen om finansloven for 2020 er fuldt finansieret. Centrale finansierings- 
elementer er sammenfattet i tabel 1. 

Hertil kommer finansiering fra reserven til finansloven for 2020 på 2,1 mia. kr. i 
2020 og 1,8 mia. kr. årligt i 2021-23 samt andre reserver, der er afsat i forbindelse 
med regeringens forslag til finanslov for 2020, øvrige tekniske ændringsforslag 
mv.  

Faktaark  3. december 2019 
 

  

Tabel 1 
Centrale finansieringselementer i aftale om finansloven for 2020 

Mio. kr. (2020-pl) 2020 2021 2022 2023 

Konsulentbesparelser     

Besparelser på statens konsulentforbrug1) 200 625 625 625 

     

Styrket værn mod skattespekulation, afskaffelse af særlige ordninger mv.     

Stramning af beskatningen af leasede firmabiler 10 55 95 100 

Afskaffe hovedaktionærnedslaget 160 190 210 240 

Justering af skatteregler vedr. nedsættelse af gæld 20 20 20 20 

Justering af skatteregler vedr. aktieavancebeskatning 40 40 40 40 

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen - 130 150 160 

     

Øvrige finansieringselementer, herunder afgifter på det grønne område     

Genindførsel af afgiften på PVC-folier - 20 25 25 

Genindførsel af afgift på PVC og ftalater - 15 15 15 

Tredobling af afgifterne på bæreposer og engangsservice i forhold til  
gældende niveau 100 85 85 80 

Indeksering af udvalgte punktafgifter 70 150 150 230 

Genindførsel af registreringsafgift på fly - 5 5 5 

Forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino - 150 150 150 

Forhøjelse af afgifterne på tobak 125 25 -100 -100 

Afgift på væsker til e-cigaretter - - 10 20 

Statens Indkøbsprogram 48 53 50 50 

Rebudgettering af ordninger til takstnedsættelser 99 87 89 111 

Nedlæggelse af reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne 
mv. 95 95 95 95 

 

 
1)  Hertil kommer 126,8 mio. kr. i 2020, 177,5 mio. kr. i 2021, 202,8 mio. kr. i 2022 og 228,2 mio. kr. i 2023 som 

led i udmøntningen af den negative budgetregulering af statens udgifter til konsulenter i Aftale om ret til 
seniorpension for nedslidte. 



  
Side 2 af 2 

Regerings forslag til finanslov og herunder de afsatte reserver er bl.a. baseret på 
finansieringselementerne i boks 1. 

Det bemærkes herudover, at det som led i den samlede aftale om finansloven for 
2020 indgår, at tilskudsprocenten til de frie grundskoler på 76 pct. fastholdes, at 
arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven fastholdes på de nuværende 30 
kalenderdage, og at loftet for indskud på aktiesparekontoen forhøjes med 50.000 
kr. i 2020 og yderligere med 50.000 kr. årligt i 2021 og 2022. 

Boks 1 
Største nye finansieringselementer, der indgik på regeringens forslag til finanslov for 2020 

• Tilbagerulning af lempelser vedr. bo- og gaveafgift 

• Fastholdelse af skat på fri telefon 

• Udvalgte tilbagerulninger af VLAK-tiltag 

• Højere tobaksafgift 
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