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Temaet "offentlige tilskud" er historisk blevet anskuet fra flere synsvinkler, og beslut-
ninger om indretning af de offentlige tilskud er taget ud fra en række forskellige, af og
til modstridende hensyn.  Tilskud er blevet givet, både i form af statsstøtte til bestemte
typer forbrug, og i form af ubundne kontantbeløb.  Tilskud er blevet givet som direkte
tilskud og som indirekte tilskud i form af skattelettelser.

De offentlige tilskud kan anskues som noget, der tilegnes den enkelte person på lige
fod med lønindkomst, og dermed som noget, der i princippet kan gøres til genstand
for beskatning (som f.ex. folkepension fra 1994).  Økonomer har sommetider anskuet
naturalydelser på tilsvarende vis, når det er blevet undersøgt, hvilke kommunale ydel-
ser der forbruges af hvilke indkomstgrupper (typisk kulturydelser, som biblioteker),
mens andre naturalydelser ikke analyseres.

Hvem der skal anses som tilegnelsesubjekt har også været diskuteret: vedr. børnefra-
drag har ingen tvivl været: fradraget skete i familieoverhovedets skalaindkomst. Vedr.
børnetilskuddet har man i Danmark diskuteret, om det skulle udbetales til faderen el-
ler moderen (hvis moderen, mente nogle politikere at det mere sikkert kom barnet til
gode!). Hvad angår børnebidrag, er det fradragsberettiget hos faderen men beskattes
hos barnet (lempelse i 1988)

Adfærdsregulering har været motivet bag mange beslutninger om at yde tilskud:
Statstilskud til sygekasser (1891) og arbejdsløshedskasser (1907), blev af politikerne
motiveret med en "hjælp til selvhjælp" målsætning: man ønskede at få befolkningen
til at forsikre sig.
Tilskud til mælk og kød og fisk og levertran til mindre bemidlede givet (fra 1933 …  )
for at få dem til at købe sundere mad til sig og barnet, end de ellers ville (kunne) gøre.
(Samtidig støttedes landbrugets afsætning).
Tilskud til boliger til mindre bemidlede (…) blev givet, for at de kunne leje sig ind i
sundere boliger end de ellers ville have råd til.
For politikerne har reguleringen af adfærd oftest været tænkt ind i et større sæt af sam-
fundsmæssige målsætninger, som kan sammenfattes under overskriften "befolknings-
kvalitet". Ikke mindst den befolkningspolitiske debat i 1930'erne havde sådanne sam-
fundsplanlæggende overtoner:
tilskud til syge- og arbejdsløshedsforsikring skulle bidrage til, at flere ellers fattig-
domsudsatte via forsikringen blev "selvforsørgende" og dermed værdigere medlem-
mer af samfundet.
tilskud til (prisreduktion på) mælk og boliger skulle bidrage til, at de mindre velstille-
de selv valgte en sundere livsstil og dermed bidrog til et sundere samfund.
"Nutidens målsætninger om forebyggelse, revalidering, tryghed og trivsel" lå bag
gennemførelsen af 1970'ernes socialreform. Her er omdrejningspunktet bistandslo-
vens regel om indkomsterstatning ved midlertidigt indkomstbortfald (§ 37 stk. 1): der
ydes af det offentlige "en sådan hjælp, at det modvirkes, at pågældendes og familiens
hidtidige levevilkår i væsentlig grad forringes"  indtil familien igen ved egen indsats
kan (gen-)opnå den hidtidige levestandard.
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Ved siden af de mere overordnede formål med offentlige tilskud har en række for-
skellige hensyn ligget bag den konkrete indretning af tilskudsordningerne:
en "skatteevne" betragtning lå bag indførelsen af børnefradraget i indkomstskatte-
loven i 1903, og bag reglen om lavere skattemæssig lejeværdi for pensionister af bolig
i egen ejendom (1993)
et  ønske om administrativ enkelhed lå bag "netto-princippet" i forsorgslovens og bi-
standslovens regler om, at forsørgelsesydelser var skattefrie,
et ønske om administrativ forenkling lå bag "bruttoficeringen" (1993) af en del af
pensions- og bistandslovgivningens forsørgelsesydelser,
et ønske om "aktivering" af institutionsindskrevne lå bag bestemmelsen (1993) om
udbetaling af pension til plejehjemsbeboere og institutionsindskrevne,
et ønske om "ligestilling" lå bag lovgivningen om "dyneløfteri": børnetilskud blev
gjort afhængigt af, om forældremyndighedsindehaveren var "reelt enlig" (1973)
et ønske om "ligestilling" lå bag lovgivningen om tilskud til forældre med privat bør-
nepasning (1993).

I en del tilfælde kan et udtalt eller uudtalt politikerønske om beskæring af statslige
udgifter mere end anes bag de mere ideologisk prægede begrundelser for lovændrin-
gerne.  I andre tilfælde begrundes lovgivningen alene med behovet for bedre kår for
tilskudsmodtagerne eller (medlemmer af) disses  husstand.

Arbejdsgiverfinansierede ordninger  og arbejdsgiverbidrag til helt eller delvis bruger-
/skattefinansierede ordninger kan forklares med begge motiver.  Arbejdsgiverens bi-
drag til sådanne ordninger bekattes ikke hos lønmodtageren ved bidragets erlæggelse.
Ved nydelsen af ordningen, f.ex. ved udbetaling af dagpenge eller ménerstatning til
arbejdsulykkesramte, eller invaliderente til invaliderede, er beskatningen forskellig for
forskellige typer udbetaling.

Ændringer i finansieringsbestemmelserne er ofte foretaget som led i politiske forlig
med erhvervspolitisk sigte, hvor f.ex. staten har overtaget en del eller hele arbejdsgi-
verbetalingsbyrden, forholdsvis uafhængigt af selve ordningen (f.ex. ophævelsen i
1997 af arbejdsgiverbidrag til invalidepensionsordningen (L 869/23.12.1987, i forbin-
delse med "AMBI-loven") og til arbejdsløshedsforsikringen (L988/22.11.1996).  Ved
sådanne lejligheder ses det ofte, at den socialpolitiske dimension af finansieringsord-
ningen overtrumfes  af erhvervspolitikken.  Hvis den politiske analytiker så søger den
socialpolitiske sammenhæng i lovens personkredsregler, tildelings-, udmålings-, ad-
ministrations- og finansieringsbestemmelser, søger han forgæves: sammenhængen er
ikke i de politiske aktørers hoved og heller ikke i lovens ordlyd.

At analysere arbejdsgiverbidraget til invalidepensioneringen som en horisontal om-
fordeling af arbejderens indkomst  kommer til at fremstå som lidt illusorisk, når ar-
bejdsgiverbidraget indkorporeres i et "AMBI", der lige så godt kan anskues som en
omsætningsafgift (1988)

Som et særtilfælde af problemstillingen skal nævnes socialindkomstloven, hvor det
(1981) blev vedtaget at indregne arbejdsgiverpensionsbidrag  i socialindkomsten, med
den virkning at en familie med arbejdsgiverpensionsordning skulle betale mere for
daginstitutionen end en familie med samme udbetalte løn men ingen pensionsordnng.
Princippet blev opgivet, inden det trådte i kraft.
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ARBEJDSULYKKESFORSIKRING,  senere ARBEJDSSKADEFORSIKRING
Ydelser: (fra 1978)
Dagpenge (DP): skattepligtige

Sygebehandling skattefrit
Invaliditetserstatning Ménerstatning, skattefrit

erhvervsevnetabserstatning, skattefrit
Erstatning til efterladte Overgangsbeløb til efterladte skattefrit

Forsørgertabserstatning skattefrit
Begravelseshjælp skattefrit

1898 L .../.. .. 1898 Erhverv med særlig ulykkesrisiko. Arbejdsgivers forsikrings-
pligt

1916 L.../06.07.1916 Alle erhverv omfattet
1919, 1920, 1927  revisioner

1933 L 183/20.05.1933 om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde (afløser L
205/06.07.1916, 1919, 1920, 1927)  (del af Steinckes socialreform) § 15 stk.
7-9: ".. Præmier (fastsættes) således, at en nærmere fastsat andel (3/4) af den
oppebaarne Præmie for Forsikring .. medgår til Udbetaling af Ydelser efter
Loven; .. (og) hvad der er nødvendigt til Dækning af Omkostningerne ved en
forsvarlig Administration"

1948 L 113/23.03.1948 - revision
1959 L   96/25.03.1959 - revision 1964 L 403/18.12.1963 - revision

1965 L 165/27.05.1964  årslønberegnings minimum og -maximum løntalreguleres.
1965 L 116/03.04.1965,  L 214/04.06.1965 - revisioner

1973 L 610/20.12.1972  DP betales herefter af kommunen (del af socialreform)

1978 L 79/08.03.1978 om arbejdsskadeforsikring.  Afløser ulykkesforsikringsloven.
Finansiering principielt uændret:  præmie skal svare til udbetalte ydelser plus
administrationsomkostninger.

1988 L 871/23.12.1987  Statslig kompensation til virksomhederne for udgifter til
arbejdsskadeforsikring. (L 122, led i regeringens forslag til omlægning af ar-
bejdsgiverbidragene, L 118 1987-88, "AMBI-loven")

1991 L 102/26.02.1991 Nedsat kompensation for Arbejdsgivers forsikringspræmie
(til  ?)

1991 L 407/06.06.1991  Bortfald af stats-kompensation for Arbejdsgivers forsik-
ringspræmie

1994 L 1125/22.12.1993  ophævelse af ulykkesforsikringsforbundenes monopol.
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ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE (-FORSIKRING)  alm. skattepligtig indkomst
EFTERLØN  alm. skattepligtig indkomst

1907: lov om statstilskud til anerkendte arbejdsløshedskasser (no. & titel!!)

1933:  Lov  om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m.m. af  20. Maj 1933
§ 28 stk. 1 om Arbejdsløshedsfonden: bidrag 4½ kr. pr. beskæftiget Hel-
aarsarbejder, 2 kr. for Lærlinge  Land- og Skovbrugsarbejdere  (NB Arbejds-
løshedsfonden anvendtes til tilskud hhv. lån til A-kassernes fortsættelseskas-
ser, altså til støtte til langtidsledige, samt til nødhjælpsarbejder og kurser for
arbejdsløse)

1970 L 114/24.03.1970  større revision af arbejdsløshedsforsikringsloven, bl.a. høje-
re dagpenge m.v.  Arbejdsgiverbidrag fordobles til ...  (tal!)

1972 L 116/13.04.1972  om Lønmodtagernes Garantifond (LG) - sikrer lønmodtage-
re i tilfælde af virksomhedskrak.

1976 L 238/05.05.1976   arbejdsgiverbidrag op med  50% til 135 kr./år/ansat.
L 311/10.06.1976  også adgang til arbejdsløshedsforsikring for selvstændige.

1978 L 298/08.06.78  regel om arbejdstilbud ("jobtilbudslov")

1979 L 555/15.11.1978  Efterlønsordning: dagpengeberettigede A-kassemedlemmer
>60 år med mindst 10 års medlemsanciennitet.  Finansiering: øgede medlems-
og arbejdskøberbidrag ( tal!).

1979? L 229/06.06.1979  Arbejdsgiverbetaling ved ledighed ved visse helligdage.

1982 L 113/31.02.1982  Medlemsbidrag op til 3,75 x højeste DP-sats. Arbejdskø-
berbidrag op til 3,25 x højeste DP sats.
L 574/27.10.1982 Medlemsbidrag op til 6 x DP-max, Arbejdsgiverbidrag op
til 11,25 x DP-max. CHECK! evt. midlertidigt?

1984 L 238/23.05.1984  Medlemsbidrag op til 11,25 x højeste DP sats. Arbejdsgi-
verbidrag ned til 7 x max. DP CHECK!

1987 L 832/09.12.1986  Medlemsbidrag op til   ....  Arbejdsgiverbidrag op til  check

1988 L 840, 878, 879, 880, 881 - alle af 23.12.1987 om arbejdsmarkedsbidrag
("AMBI") med konsekvensrettelser i ATP-lov, AUD-lov, LG-lov, ALL.
Samling af forskellige bidrag i én lov.
(herefter er arbejdsgiver-finansieringsdelen af A-dagpenge ude af ALL)
L 765/15.12.1988  om AMBI (fradragsregler)
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1991 L 373/06.06.1991  Arbejdsgiver betaler 2 første ledigheds- (eller hjemsendel-
ses-) dage, dog højst 4 gange pr. mand pr. år  ("G-dag-ordning").  Virkning:
ganske mange ledige får ikke dagpenge for de 2 første ledighedsdage!

1992 L   927/27.12.1991 (ALL) Efterløn først efter 20 års A-kasse-medlemskab.
"Overgangsydelse" for langtidsledige 55-59 år, lig med efterløn: DP indtil 26
ugers grænse, så 80% DP-max.
L 1036/23.12.1992 regel om max. 4 x "G-dagsbetaling" forlænget til ult. 1994

1993 L 437/30.06.1993  Skattereform: oprettelse af 3 arbejdsmarkedsfonde: dag-
pengefonden, aktiveringsfonden, sygedagpengefonden. Til fondene opkræves
"Arbejdsmarkedsbidrag" (brutto-lønskat, 5% for 1994, voksende til 8% i
1997) og med virkning fra 1997 også et arbejdsgiverbidrag

1995 L 422/14.06.1995 Arbejdsmarkedsfond: nedsættelse af arbejdsgiverbidrag.

1997 L 988/22.11.1996  bortfald af arbejdsgiverbidrag (DfA årsberetning 1998 p.
59)
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ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE

 L  Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden: bidrag:

1985 L 184/08.05.1985.  Lettelse af arbejdsgiverbidrag til Arbejdsmarkedsuddan-
nelsesfonden.    (Lbkg.  316/25.06.1985)

1993 L 1090/23.12.1992 ændret beregningsmetode for AUD-bidrag

ARBEJDSGIVERNES ELEV REFUSION  (AER)

1977 L 242/08.06.1977 om Arbejdsgivernes Elevrefusion

1991 L 321/29.05.1991  AER - bidrag, refusion, kreds.  tal???

1992 L 1090/23.12.1992 om Arbejdsgivernes elevrefusion

1993 L 432/30.06.1993  ATP, ALL, AMU, AMU-fond.  Indbetaling af ATP-bidrag
under ledighed.
L 511/30.06.1993  AER mindre ændringer
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SYGEDAGPENGE alm. skattepligtig indkomst.  En del af sygeforsikringen.
Finansiering: medlemsbidrag, statstilskud.

1921 L ../..  Sygedagpenge.  Maksimum 6 kr./dag - gældende indtil 1956. Finansi-
erng: medlemsbidrag + staten.

1933:    L182/20.05.1933 om Folkeforsikring. Sygedagpengeniveau vælges af det en-
kelte medlem, og det månedlige bidrag afhænger af det valgte dagpengeni-
veau (samt af det valgte begravelseshjælpsniveau)  - fra 0,60 kr. til 8,85 kr.

1945 Sygedagpengeniveau vælges af det enkelte medlem, og det månedlige bidrag
afhænger af det valgte dagpengeniveau (samt af det valgte begravelses-
hjælpsniveau) - fra 3,25 kr til 9,55 kr.

1956 L  .. / .. Sygedagpengeordning besluttes i forlængelse af forligsmandsmæg-
lingsforslag, med væsentlig højere dagpenge (tal?). Finansiering: bidrag fra
arbejdsgivere og arbejdere:  (tal?)

1960 L 239/10.06.1960 sygeforsikring: alders- og helbredsbetingelser for optagel-
se bortfalder.  Obligatorisk dagpengeordning gennemføres

1967 L 236/03.06.1967 om barselsdagpenge (flyttes pr. 1.1.1970 over til familie-
ydelseslov, herefter ren skattefinansiering)

1969 SDP: Bidrag: Arbejdere: 5,5 øre/time, arbejdsgivere 11 øre/arbejdstime. Max.
dagpengesatser: 67,50 kr. for forsørgere, 54 kr. for ikke-forsørgere >18 og
27kr. <18, max 4/5 af ugefortjeneste før sygdom.  Varighed max 312 dage in-
den for 2 år.

1970 L 236/03.06.1967  Barselsdagpengeregler overføres til lov om børnetilskud og
andre familieydelser (moderskabsydelse, børnebidrag) (tilbage igen i 1973).

1973 L 262/07.06.1972 om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Arbejdsindkomstaf-
hængige: lønmodtagere og selvstændige, som tegner forsikring. Dagpenge fi-
nansieres i "arbejdsgiverperioden" (5 uger) af arbejdsgiver, som dog kan for-
sikre sig, derefter 75% af staten og 25% af kommunen.

1975 L 506/02.10.1974  (udskrivningslov).  1% af skalaindkomst benævnes "Dag-
pengebidrag".
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1977 L 262/08.06.1977  Mindre arbejdsgivere slipper for at betale SDP de første 3
uger.
L 481/14.09.1977  Nedsat bidrag fra mindre arbejdsgivere til forsikringsord-
ningen (augustforlig II 1977)
L 613/14.12.1977  Refusion af arbejdskøbers udgifter til DP i 4. og 5. uge i
perioden 01.01.78-31.12.80.

1980 L 233/04.06.1980 (bl.a.) alle arbejdsgivere fritages for DP de første 3 uger af
ansættelsen (tidligere gjaldt fritagelsen kun de mindre arbejdsgivere)

1982 L 571/27.10.1982  Karensdag, forlængelse af arbejdsgiverperiode til 13 uger,
arbejdsgivers DP-forpligtelse indtræffer tidligst efter 8 ugers ansættelse

1986 L 351/04.06.1986 "dagpengefondsbidrag" indlemmes i alm. indkomstskat (in-
gen realitetsændring)

1987 L 947/23.12.1986  Karensdagsbestemmelser ophæves. Arbejdsgiverperiode fra
13 ned til 5 uger.

1988 L 872/23.12.1987  Arbejdsgiverperiode ned til 1 uge

1988 L 165/23.03.1988  Private arbejdskøbere får refusion af dagpenge for 2-5. uge
(smlgn. L 165/23.12.1987!!)

1990 L 852/20.12.1989  gennemgribende revision. Arbejdskøberperiode op fra 1 til
2 uger, off. arbejdskøbere pålægges hele DP-forpligtelsen, refusionsordning
vedr. 2-5. uge ophæves, indskrænkning af ny-ansattes DP-ret (120 t. ansættel-
se inden for 13 uger, hidtil 40 t. ansættelse, varighedsbegrænsning: højst 52
uger inden for seneste 18 mdr.)  I kraft 1.4.1990.

1996 L 1110/20.12.1995 Regres for sygedagpenge ved trafik- eller andre skader
med ansvarlig skadevolder:  overvæltning af udgifter fra stat til forsikring.

1997 L 1226/27.12.1996  bl.a. ændring af finansiering: fra 25% kommunal 75%
statslig finansiering over til 50% - 50% kommunal/statslig efter 8 uger.
L 892-893/12.03.1997  om dagpenge til forældre med alvorligt syge børn, ar-
bejdsgiver-medfinansiering.
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BOLIGSTØTTE:
Boligstøtte, Boligsikring, Boligydelse.    Skattefrie.
Støtte til prisreduktion, "mindrebemidlethed" tildelingskriterium.  Skattefrit.
Huslejeregulering (indirekte "tilskud")
Huslejetilskud til børnerige familier  (Huslejetilskudsfond) (1938 ff)
Boligindskudslån
Boligsikring

1887 L 41/29.03.1887  om Statslaan til Kommuner eller Foreninger, der i byerne
opfører "gode og sunde Arbejderboliger".  Byggeforeninger brugte ordningen.
Tilsvarende lovgivning: L 21/26.02.1898,  L 90/22.04.1904,  L 36/05.03.1909,
L 84/21.04.1914.  Ved lovene stilles et beløb til rådighed til udlån til 1. prio-
ritet og med ydelse 4%, hvoraf 3% rente, fra 1914 5% hvoraf 4% rente.

1914-18  Huslejeregulering, nedrivningsforbud,

1916 L 204/03.07.1916 bemyndigelse ministeriet til at tillade kommunerne at fritage
udlejningsejendomme helt eller delvis for ejendomsskat

1917-21  yderligere statsmidler til lån og tilskud til byggeri, samt til udlån til kommu-
ner der selv byggede udlejningsboliger til "den mindrebemidlede del af Be-
folkningen".

1923.. L 551/23.12.1922 om Statens Boligfond: udlån til kommuner, byggeforeninger
og private bygherrer. (indtil 1927)

1933-1936  L 128/11.04.1933 om Støtte af Boligbyggeri m.m. Udlån hovedsagelig til
boligforeninger (men også til privat udlejningsbyggeri).  Administreret med
henblik på selvfinansiering af boligforeningerne gennem prioritetsopsparing,
altså således at andelshavere ikke gennem salg kan hente friværdi ud.

1938 L 153/13.04.1938 om Laan til Boligbyggeri og Huslejenedsættelse for børne-
rige Familier (forslag fra befolkningskommissionen).  Tilskud til boligbyggeri
blev gjort betinget af, at en vis del af lejlighederne var egnede til familier med
mange børn (dvs. 3 eller flere).  Også støtte til sanering.
L  139/13.04.1938 om Støtte til Opførelse af Landarbejderboliger.

1940 L ../ .. om huslejestop

L               midlertidig regulering af boligforholdene (huslejenævn m.v.) -
Komunalbestyrelsen kan vælge at opretholde huslejereguleringen

1941 L ../30.06.1941  også huslejetilskud til enlige med 2 børn

1946 Boligstøttelov  (se Søren Kolsstrup p. 400 ff) -underrente til støttet byggeri
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1951 Udvidelse af støtteområde for børnefamilier (1938-loven - se Kolstrup p. 401)

1954 finanspolitisk stramning (A+B), nedsættelse af boligstøtte

1955 yderligere reduktion af statsudgifter til boligstøtte  - desuden huslejeforhøjel-
ser i det huslejestop-omfattede private udlejningsbyggeri

1965 (?)  boligpolitisk forlig med yderligere huslejeforhøjelser i det private.

1967 L ../  om boligsikring   (bredt boligpolitisk forlig i 1966)

1978 L 251,256/08.06.1978  Boligydelse til pensionister i stedet for boligsikring:
højere ydelser.  Kvalitetskrav til boligen.  Hovedregel (§ 13): pensionistens
egenbetaling udgør 15% af husstandsindkomsten op til en indkomstgrænse og
25% af indkomst over denne grænse. Hvis der i boligen er 2 værelser mere end
antallet af husstandsmedlemmer, er egenbetalingen højere.  Den årlige bolig-
ydelse kan ikke være større end et maksimumsbeløb.  Hvis pensionisten bor i
ejerbolig, ydes boligydelsen med halvdelen som tilskud, halvdelen som lån.
Boligydelsen finansieres 75% stat, 25% kommune.  Formål: at nedsætte pen-
sionisternes boligudgift og dermed forøge levestandarden, og at tilskynde pen-
sionisterne til at forblive i deres bolig  at forblive i egen bolig, og at udjævne
forskellene i pensionisternes boligudgifter  (§ 1).

1980 L 157/06.05.1980  ændret boligydelse
(L 257/16.06.1980 om SOCIALINDKOMST)
L 264/16.06.1980  boligydelse beregnes efter socialindkomstloven, dvs. illi-
kvid formue mindsker boligydelsen.

1986 Skattereform & "kartoffelkur" - reducerer fradragsværdien af renteudgifter,
med størst betydning for boligejere.

1988 L 353/01.07.1988  SPL m.fl. Ophævelse af socialindkomstlov - erstattet af lov
om indtægtsgrundlag.
L 357/01.07.1988  Ændring af boligstøttelovgivning.

1989 L 163/15.03.1989  Ældreboliglov - harmonisering af tilskudsregler.

1990 L 843/20.12.1989  Ældreboliglov - kvoter for 1990, ændret finansiering af
støttet byggeri og byfornyelse m.v.
L 249/25.04.1990 Ældreboliglov detaljer

1993 L 440/30.06.1993 om (støttet) boligbyggeri, ældreboliger, realkredit.  Decen-
tralisering af det støttede byggeri.

1998 "Pinsepakke" med nedsættelse af fradragsværdien af renteudgifter. Størst be-
tydning for boligejere.
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VIGGO JONASEN
DSH-Å.  1999.08.09

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945

INVALIDEFORSIKRING/-PENSIONERING,
FØRTIDSPENSION alm. skattepligtig indkomst. Men visse "pensionistfordele"
Finansiering: hovedsagelig skattefinansiering. 1921-1960  Tildels medlemsbidrag.
1921-1987  Tildels arbejdsgiverbidrag.

Særregler for pensionister i skattelovgivning  er ikke systematisk gennemgået.

1921 L   /06.05.1921 om invalideforsikring. Sygekassemedlemmer. Finansiering:
medlemsbidrag, arbejdsgiverbidrag (arbejdsgivere som var Ulykkesforsik-
ringspligtige - bidrag 5,40 kr./helårsarbejder/år)

1933:  L182/20.05.1933 om Folkeforsikring §§ 42-44 (Invalideforsikringsfonden),
især § 42 stk. 2 (forsikredes eget bidrag:  6 kr./7,20 kr., reduktion for ægte-
fæller), og § 42 stk. 3  (arbejdsgiverbidrag:  6 kr. pr. beskæftiget Helaarsarbej-
der, opkrævet hos ulykkesforsikringspligtige arbejdsgivere).

1959 L 70/13.03.1959  lov om enkepension.

1960 L 238/10.06.1960  Lov om folke- og invalidepension. Medlems-begrebet af-
skaffes. (Ophævelse af Folkeforsikringsloven)

1965 L 219/04.06.1965  om invalidepension (adskillelse af Folke- og Invalidepensi-
on).  3 pensionsstørrelser.

1969 L 352/18.06.1969  forhøjelse af pensionstillæg som følge af bortfald af skatte-
begunstigelser for pensionister. IP ikke længere ægtefælleindkomstafhængig.

1978 L 112/29.03.1978  forhøjelse fra 31 til 50 kr. pr. beskæftiget helårsarbejder af
arbejdskøbers bidrag til invalidepensionsfinansiering.

1980 (L 257/16.06.1980 om SOCIALINDKOMST)

1980 L 259-261,264/16.06.1980  konsekvensændringer af socialindkomstloven.
Betyder for en del pensionister, især førtidspensionister, med illikvid formue,
betydelig indkomstnedgang.  Boligydelse reguleres efter socialindkomst.

1982 L 117-118/21.03.1982  Lempet beregning af ejerboligfradrag a.h.t. ældre ejere
af tofamilies- eller landbrugsejendomme (Invalide- og enkepensionslov)

1983 L 56/09.02.1982 (socialindkomstlov) Ændring af regler om beregning af ejer-
boligfradrag for pensionister i 2-familieshuse, blandede ejendomme og land-
brugsejendomme

1983 L 248/08.06.1983  Ophævelse af regler om enkepension. "Juniorpension" til
55-59-årige og 60-66 årige, mulighed for folkepension til kvinder 62-66 år.
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1984 L 217/16.05.1984  om Social Pension. (samling i én lov, SPL)

1985 L 641/19.12.1985  SPL: forhøjelse af arbejdsgiverbidrag til førtidspension til ..
???

1986 L 346-348,351/04.06.1986  om  delpension. Konsekvensændringer i DPL og
SDPL. "Folkepensionsbidrag" og "Sygedagpengebidrag" indlemmes i alm.
skat (ingen realitetsændring)

1988 L 353/01.07.1988  SPL m.fl. Ophævelse af socialindkomstlov - erstattet af lov
om indtægtsgrundlag.

1988 L 869/23.12.1987  ophævelse af arbejdsgiverbidrag til førtidspension (L 121,
led i regeringens forslag til omlægning af arbejdsgiverbidragene, L 118 1987-
88, "AMBI-loven")

1990 L 442/13.06.1990  Personskattelov m.v. Forhøjelse af personfradrag for enlige
pensionister, regel om at "ikke reelt enlige" pensionister mht. personfradrag
skal betragtes som gifte.

1992 L 233,238/08.04.1992  Pensionsbeskatningslov: ændring af regler om beskat-
ning af pensionsopsparinger, konsekvensændringer i SPL
L 895/27.12.1991 skattelove: Dobbelt personfradrag afskaffes for "ikke reelt
enlige pensionister" efter det år, hvor de flytter sammen.

1993 L 497/30.06.1993  DPL m.v.  Ændringer i forbindelse med skattereform, æn-
dret statsregulering m.v.

1994 L 1122,1131,1135/22.12.1993  Ligningslov, SPL. Lavere "lejeværdi" for pen-
sionister (1.1% i 1994 og 1,0% i 1995). Indtægtsregulering af FP-grundbeløb
for samtidig arbejdsindkomst (men ikke kapitalindkomst). Nedsættelse af
"indtægtsgrundlag" med 10.000 for pensionister, gift med ikke-pensionist.

1997 L 456/10.06.1997 og L 980/17.12.1997 ændringer vedr. tilkendelse af pension,
herunder sagsbehandling: vigtigst er, at pensionssag først kan rejses, når
kommunens socialforvaltning skønner, at revalidering er  uigennemførlig.
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VIGGO JONASEN
DSH-Å.  1999.08.09

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945

ATP alm. skattepligtig indkomst. Udbetaling fra 67 år.

1964 L 46/07.03.1964  om ATP, omfattende lønmodtagere.  Bidrag fra arbejdsgi-
vere og arbejdere, fast beløb pr. ansat:

1993 L 495/30.06.1993  ATP-bidrag af SDP

LD

1980 L 7/09.01.1980  om Lønmodtagernes dyrtidsfond (tvangsopsparing. Admini-
streres af ATP)

1993 L 1040/23.12.1992  om udbetaling fra LD

MIDLERTIDIG PENSIONSOPSPARING

1997 L 803/24.10.1997  om midlertidig pensionsopsparing  (adm. af ATP): 1%
ekstra indkomstskat (tvangsopsparing) , indsat på konto i ATP
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VIGGO JONASEN
DSH-Å.  1999.08.09

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945

KOMMUNEHJÆLP, FORSORGSHJÆLP (Lov om offentlig forsorg)
KONTANTHJÆLP (Bistandsloven)  skattefrit indtil 1990 hhv. 1994 (se disse)
KONTANTHJÆLP (Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS))  skattepligtigt, med und-
tagelser  (se 1998).   Visse serviceydelser inden for området delvis brugerfinansieret.

1933 L 182/20.05.1933 om om offentlig forsorg: Særhjælp, kommunehjælp, fattig-
hjælp.

1939 adgang til udvidet særhjælp til værnepligtige (LOF).

1949 L 177/12.04.1949  adgang til udvidet hjælp til tuberkuløse  (LOF)

1953 L 77/31.03.1953  adgang til udvidet hjælp til polioramte (LOF)

1958 L 192/07.06.1958  om offentlig forsorg: omlægning af børneforsorgens admi-
nistration.

1961 L 169/31.05.1961) om offentlig forsorg. Skelnen mellem særhjælp, kommu-
nehjælp og fattighjælp afskaffes
Forsørgelse:  almindelig hjælp, udvidet hjælp (værnepligtige, tuberkuløse,
nyblevne enker) Desuden hjælp "i særlige tilfælde" (handicap, sygdom, ...)

1976 L 333/19.06.1974 om social bistand.
Kontanthjælp til forsørgelse ved socialbegivenheder: BiL § 37. stk 1.: der ydes
af det offentlige "en sådan hjælp, at det modvirkes, at pågældendes og famili-
ens hidtidige levevilkår i væsentlig grad forringes"  indtil familien igen ved
egen indsats kan (gen-)opnå den hidtidige levestandard.
-    og ved revalidering (§ 42),, beregnet som ved § 37.1
Skattefrit, dog modregning i årets skattemæssige "bundfradrag" - hvilket gav
en del skatteadministrativt bøvl for personer, som fik ret kortvarig hjælp og i
det meste af året havde alm. beskattet indkomst.

1980 (L 257/16.06.1980 om SOCIALINDKOMST)

1980 L 259-261/16.06.1980  konsekvensændringer af socialindkomstloven.  Bety-
der for en del pensionister, især førtidspensionister, med illikvid formue, bety-
delig indkomstnedgang.

1990 L 853/20.12.89  om fast, ægtefælleindkomstuafhængig, skattepligtig brutto-
revalideringsydelse = DP-max. Afløser revalideringsydelse, som hidtil er be-
regnet som anden kontanthjælp

1994 L 496/30.06.1993 om ændring af bistandslov: "bruttoficering". Forsørgelses-
hjælp m.v. gøres skattepligtig, dog fastholdes skattefrihed for visse ydelser:
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handicapkompenserende ydelser m.v., særlig ydelse til dækning af høj husleje
m.v.

1997 Ophævelse af bistandslov - vedtagelse af Lov om retssikkerheds og admini-
stration, Lov om Social Service, og Lov om Aktiv Socialpolitik. Ændring af
SPL.

1998 L 454/10.06.1997 om Social Service:  visse ydelser (lønkompensation ved
pasning af syge/døende familiemedlemmer m.v., §§ 29,104) er skattepligtige,
mens øvrige ydelser er skattefrie.

1998 L 455/10.06.1997 om Aktiv Socialpolitik: Forsørgelseshjælp (kontanthjælp) (§
25) og revalideringshjælpens forsørgelsesdel (§ 52) m.v. er skattepligtig, dog
skattefrihed for visse ydelser:  særlig ydelse til dækning af høj husleje (§ 34) ,
revalideringsbestemte udgifter m.v.  (§ 63)

1999 L 474/01.07.1998  Integrationslov: Forsørgelseshjælp (kontanthjælp) m.v. er
skattepligtig. (analogi til LAS, ydelser på lavere niveau end LAS)



16

VIGGO JONASEN
DSH-Å.  1999.08.09

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945

ALDERDOMSUNDERSTØTTELSE (L 69/09.04.1891) alm. skattepligtig ind-
komst.   Skattefinansiering

ALDERSRENTE  (L  /07.08.1922, L   /...1933) alm. skattepligtig indkomst.
Skattefinansiering.

FOLKEPENSION (L 258/01.10.1956) alm. skattepligtig indkomst. Visse "pensio-
nistfordele".  Skattefinansiering.

Skattelovgivningens særregler vedr. pensionister er ikke systematisk undersøgt.
Skattelovgivningens regler vedr. skattelettede pensionsopsparingsordninger ejheller.
Tjenestemandspensionslovgivningen ejheller.

1956 L 258/02.10.1956  Lov om folkepension. "Dobbelt personfradrag" til enlige
pensionister.

1960 L 238/10.06.1960 Lov om invalide- og folkepension

1964 L 195/04.06.1964  gradvis overgang til "fuld folkepension". Regel om pensi-
ons bortfald ved institutionsindlæggelse.

1965 L 218/04.06.1965  om folkepension (adskillelse af Folke- og Invalidepension)

1969 L 351/18.06.1969  forhøjelse af pensionstillæg som følge af bortfald af skatte-
begunstigelser for pensionister.

1973 L 416/13.06.1973  Hustrus pension 62-67 år  erstattes af hustrutillæg til mands
pension,  dvs. indskrænkning af individualprincippet

1976 L 157/31.03.1976  Pensions udbetales fra 1. i måned efter pensionsrets indtræ-
den. Pension bortfalder, lommepenge udbetales, ved visitation til plejehjem
(repareret 1977)

1977 L 253/08.06.1977  adgang til pensionstilkendelse fra 55 år.

1980 (L 257/16.06.1980 om SOCIALINDKOMST)

1980 L 259-261,264/16.06.1980  konsekvensændringer af socialindkomstloven.
Betyder for en del pensionister, især førtidspensionister, med illikvid formue,
betydelig indkomstnedgang.  Boligydelse reguleres efter socialindkomst.

1982 L 116/21.03.1982  Lempet beregning af ejerboligfradrag a.h.t. ældre ejere af
tofamilies- eller landbrugsejendomme
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1983 L 56/09.02.1982 (socialindkomstlov) Ændring af regler om beregning af ejer-
boligfradrag for pensionister i 2-familieshuse, blandede ejendomme og land-
brugsejendomme

1984 L 217/16.05.1984  om Social Pension. (samling i én lov, SPL)

1986 L 346-348,351/04.06.1986  om  delpension. Konsekvensændringer i DPL og
SDPL. "Folkepensionsbidrag" og "Sygedagpengebidrag" indlemmes i alm.
skat (ingen realitetsændring)

1988 L 353/01.07.1988  SPL m.fl. Ophævelse af socialindkomstlov - erstattet af lov
om indtægtsgrundlag.

1990 L 442/13.06.1990 Personskattelov m.v. Forhøjelse af personfradrag for enlige
pensionister, regel om at "ikke reelt enlige" pensionister mht. personfradrag
skal betragtes som gifte.

1992 L 233,238/08.04.1992  Pensionsbeskatningslov: ændring af regler om beskat-
ning af pensionsopsparinger, konsekvensændringer i SPL

1992 L 895/27.12.1991 skattelove: Dobbelt personfradrag afskaffes for "ikke reelt
enlige pensionister" efter det år, hvor de flytter sammen.

1993 L 497/30.06.1993  DPL m.v.  Ændringer i forbindelse med skattereform, æn-
dret statsregulering m.v.

1994 L 1122,1131,1135/22.12.1993  Ligningslov, SPL. Lavere "lejeværdi" for pen-
sionister (1.1% i 1994 og 1,0% i 1995). Indtægtsregulering af FP-grundbeløb
for samtidig arbejdsindkomst (men ikke kapitalindkomst). Nedsættelse af
"indtægtsgrundlag" med 10.000 for pensionister, gift med ikke-pensionist.

TJENESTEMANDSPENSIONER

1990 L 383/13.06.1990  .. tjenestemandspensioner: bedre pension ved tidlig fratræ-
den for højtlønnede.

ARBEJDSMARKEDSPENSIONSORDNINGER

1983 L    /17.12.1982  om midlertidig formueafgift af pensionskapitaler  ("realrente-
skat")

1992 L 233,238/08.04.1992  Pensionsbeskatningslov: ændring af regler om beskat-
ning af pensionsopsparinger, konsekvensændringer i SPL
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VIGGO JONASEN
DSH-Å.  1999.08.08

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945

BØRNEFRADRAG/BØRNETILSKUD, MODERSKABSYDELSE skattefrit
BØRNEBIDRAG  skattepligtigt hos barnet indtil 1988, hvor "normalbidraget" bliver
skattefrit.
BØRNEFAMILIEYDELSE  skattefrit

1903 Indkomstskattelov: børnefradrag vedr. børn <15 år - differentieret efter land,
købstad, hovedstad

1913 Forhøjelse af børnefradrag: 100 kr./barn uanset bopæl

1922 Forhøjelse af fradrag, differentiering efter bopæl: 200 - 250 - 300 kr

1942 Forhøjelse af fradrag, større fradrag for 2. og 3. barn. Bopælsdifferentiering

1951 Lov om Børnetilskud (supplement til fradrag): indtægtsreguleret, max. 100 kr.,
uafhængigt af bopæl, diff. ml. enlige og gifte vedr. børn <16 år

1954 Børnetilskud øges til 200 kr. begrundet med afskaffelse af mælketilskud

1962 Børnefradrag afskaffes, generelle BT indføres (ingen indtægtsgraduering).
Diff. ml. enlige og gifte, vedr. børn <18 år. 480 kr.barn for de første 4, ved 5
eller flere 530 for de næste.

1970 (L 236/03.06.1967) Tilretning i sammenhæng med kildeskattelov: Almindeligt
BT til alle  uanset indtægt, ingen graduering efter børnetal. Forhøjet og Ekstra
BT til enlige. Særligt BT til enkebørn og pensionistbørn. Moderskabsydelse.
Barselsdagspenge.  Pristalsregulering. vedr. børn <18 år.

1973 Ophævelse af  moderskabsydelse.  Skelnen ml. enlige og gifte erstattes med
skelnen mellem reelt og ikke-reelt enlige ("dyneløfter-bestemmelse"), forhøjet
og ekstra BT udbetales efter ansøgning til "reelt enlige".

1973 "Særlig ydelse" på 32 kr. udbetales til modtagere af BT i juli kvartal 1973 i
anledning af  dyrere mejeriprodukter (NB småtingsrettelse skal laves!)

1975 Nedsættelse af almindeligt og forhøjet børnetilskud med 148 kr./år og begræn-
ses til <15-årige.  For 16-17 årige kan efter ansøgning udbetales "Ungdoms-
ydelse" (indkomstreguleret, højst 7000 kr. til familier med samlet indkomst
<70.000. Barns indkomst må højst være 4000). Stramning af "reelt enlig" be-
greb.

1976 BT indtægtsreguleres -  6% af indtægt >110.000 kr.

1977 BT forhøjes som kompensation for momsforhøjelse til 18%
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1978 Ændret regulering af samlet bevilling til ungdomsydelse

1978 BT forhøjes som kompensation for momsforhøjelse til 22,25%

1980 BT forhøjes som kompensation for momsforhøjelse til 25%

1980 BT indkomstreguleres efter socialindkomst (Sodialindkomstlov)

1981 Arbejdskøbers pensionsbidrag medregnes i socialindkomst.

1982 BT pristalsregulering afløses af regulering med fast beløb.

1983 Særligt BT til alle pensionister.

1984 lov om "Særligt tilskud" i 1984 til børnefamilier: 800 kr. pr. barn <10 år
(Schlüter-check".

1984 Pristalsregulering af BT ændret (mindsker tilskuddet).

1985 lov om "Særligt tilskud" i 1985 til børnefamilier: 800 kr. pr. barn <10 år
(Schlüter-check".

1985 lov om  "Særligt tilskud" i 1986 til børnefamilier: 800 kr. pr. barn <10 år
(Schlüter-check".

1986 lov om  Børnefamilieydelse: 5000 kr. pr. barn <18 år, hvis forsørger er fuldt
skattepligtig i Danmark. Ikrafttræden med virkning for 2. halvår 1987.

1986 alm. BT fordobles i første halvår 1987 og erstattes derefter af  Børnefamilie-
ydelse.

1986 Alm. BT ophæves, ungdomsydelsesordning ophæves  - i stedet forhøjet+ekstra
BT også til 16-17 årige, indtægtsregulering af BT ophæves (virkning fra 1987)

1988 L     1988.  "Normalbidraget" gøres skattefrit hos modtagende barn.

1989 Børnefamilieydelse hævet til 5900 kr. pr.  barn <4 år - for øvrige børn fortsat
5000 kr./år. Fler-børnstildkud: 5000 kr. pr. barn ved tvillinge- og trillingefød-
sel. 15.000 kr. pr. barn ved adoption.

1991 Børnefamilieydelse op til 7.500 kr/barn/år.

1991 Flerbørne-tilskud for tvillinger/trillinger/.. også i alderen 4-6 år (også adopte-
rede)

1993 (lov fra 1992) ændret reguleringstidspunkt (sparerunde), forhøjelse af adopti-
onstilskud m.v.

1993 Regel om modregning af visse restancer til det offentlige i børnefamilieydelse.
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1993 Gradvis forhøjelse af børnefamilieydelse og småbørnsydelse med 200 kr./år
(konsekvens af skattereform)

1993 Ordinært + ekstra BT til ægtefæller til indsatte (som dermed behandles som
"reelt enlige")

1993 Forældreorlov mulighed for alle ansatte, med Orlovsydelse: 80% DP-max.
Mulighed for kommunalt supplement

1994 Forældreorlovsydelse ned til 70% af DP-max, og fra 1.4.1997 ned til 60%

1995 (lov fra 1994) Forhøjet BFY til 0-2 årige
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VIGGO JONASEN
DSH-Å.  1999.08.25

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945

UNGDOMMENS UDDANNELSESFOND/
UDDANNELSESSTØTTE/
STATENS UDDANNELSESSTØTTE

1955 L 171/24.05.1955 om Ungdommens uddannelsesfond
- stipendier (skattepligtige) + rentefrie lån

1967 (Lbkg. 266/14.06.1967)

Bkg. 277/19.06.1967 om statsgaranti til bank- og sparekasselån.

1969 (Lbkg 390/16.07.69 om Ungdommens uddannelsesfond)

1970 L 262/04.06.1970  om uddannelsesstøtte
- Støtteformer (§ 2):  stipendier (B-skattepligtige) + lån I (rentefrie i uddan-
nelsesperioden, forrentede efter uddannelses afslutning ) og/eller lån II (for-
rentede under uddannelse og efter afslutning)
- Personkreds (§ 1): ".. mindrebemidlede elever og studerende .."
- Udmåling (§ 2 stk. 2): "trangsstipendier .. afhængigt af ansøgerens og hans
forældres (forsørgeres) indtægts- og formueforhold, og grundstipendier . af-
hængigt af ansøgerens økonomiske forhold".
elever <20 år tildeles kun stipendier (B-skat)
elever >20 år + studerende tildeles  stipendier (B-skat)  + lån (ej skat)
- Udmåling, suppl. (§ 4): mulighed for statsgaranterede bank-/sparekasselån.
- formål (§ 12): ".. generel støtteordning, der sigter mod ved stipendier og
lån, jfr. §§ 2 og 3, i rimeligt omfang at dække de uddannelsessøgendes nød-
vendige leveomkostninger"
Loven er en bemyndigelseslov, der lader ministeren fastsætte regler om gen-
nemførelse, herunder om alder for støttens forældreindkomstafhængighed.

1975 L 113/09.04.1975 om Statens uddannelsesstøtte: statslån bortfalder. Støtte her-
efter stipendier + statsgaranterede bank-/sparekasselån. Stipendier til 16-17
årige bortfalder, hjemmel til Ungdomsydelse under familieydelseslov/social-
ministerium.

1979 L 218/23.05.1979 om Statens uddannelsesstøtte - også støtte til studerende på
håndarbejdsskoler.

1982 L 291/09.06.1982 om Statens Uddannelsesstøtte: ny (genindført) støtteform:
rentelettede statslån i omfang  svarende til ½delen af stipendiebeløb.
L 292/09.06.1982 om gældssanering af statsgaranterede studielån i form af
rentetilskud.
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1985 L 264/06.06.1985 om gældssanering ...
B 435/25.09.1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

1986 L 357/04.06.1986 om Statens Uddannelsesstøtte

1987 L 371/10.06.1987  om afvikling og eftergivelse af studiegæld

1995 L 448/14.06.1995 om Statens uddannelsesstøtte - "klippekort-princip"

1996 B 760/20.08.1996 om skattemæssig behandling af supplerende stipendier til
PhD-studerende
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Alderspensionering: arbejdsgiverbidrag (især fra primo 1970'erne)
Arbejdsløshedsforsikring: arbejdsgiverbidrag, G-dage
Arbejdsulykkesforsikring: arbejdsgiverbidrag
Bistandslov: kontanthjælp underhold (1976-1993)

kontanthjælp § 37A (høj husleje) 1993-
Boligtilskud: boligstøtte  (lejere)

boligsikring (lejere)
boligydelse (lejere)
rentefordel (ejere)

Børnefradrag
Børnetilskud m.v. (ungdomsydelse)
Børnefamilieydelse
Børnesundhedsbetingede tilskud hhv. prissænkningstiltag.
Invalideforsikring - arbejdsgiverbidrag
Sygesikring: sygedagpenge - arbejdsgiverdage,

medicintilskud

Litteratur:
Børnefradrag/børnetilskud
Bager, Lone Ingemann m.fl.: "Børnefradrag/børnetilskuddenes udvikling set i relation
til samfundsudviklingen"  Social Tidsskrift 1977/2
Due, Johannes: "De familiepolitiske kontantydelser 1903-1976"  Social Tidskrift
1977/5
Boligstøtte:
Det fremtidige boligbyggeri.  Betænkning afgivet af Indenrigsministeriets byggeud-
valg af 1940. 1946  især kap. VIII "Historis Redegørelse for det offentliges Støtte til
Boligbyggeriet" og kap. IX "Den fremtidige støtelovgivning"
Herunder:
Støtte til boligbyggeri (lån, tilskud)
Individuel boligstøtte (boligsikring, boligydelse)
Skattefradragsret vedr. terminsrenter

Arbejdsulykkesforsikring:
Lov om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde 183 af  20. Maj 1933
(205/06.07.1916, 1919, 1920, 1927)
arbejdsgiverbidrag - a) beskatning ved udbetaling som dagpenge/rente, b) ikke-
beskatning ved udbetaling som ménerstatning

Sygedagpenge:
a)  beskatning ved udbetaling

Arbejdsløshedsforsikring:
arbejdsgiverbidrag / bruttoskat
a)  beskatning ved udbetaling af dagpenge

Arbejdsmarkedsuddannelse:
arbejdsgiverbetaling / arbejdsgiverbidrag / bruttoskat
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Kontanthjælp efter bistandsloven (lov om social service hhv. lov om aktiv social-
politik):
underholdshjælp
supplerende hjælp ved høje boligudgifter
vederlag for pasning af sygt barn/familiemedlem

Pensioner:
1922 Invalideforsikringslov:  arbejdsgiverbidrag
196.. Arbejdsgiverbidrag til pensionsopsparing (beskattet ved udbetaling)
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VIGGO JONASEN
Hørgårdsvej 18
8240  Risskov
86174957  -  86276622  -  86277476  -  E-post: viggo.jonasen@get2net.dk

Gunnar Viby Mogensen
Rockwool fonden
Danmarks statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
fax  3920 5219

1999.08.05

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945

Kære Gunnar

Du har faktisk fået mig sat på arbejde, men det er helt sjovt at tænke stoffet igennem
med én bestemt synsvinkel.

Du får mine foreløbige overvejelser.  Jeg har lavet et par sider om afgrænsningspro-
blemerne: bør arbejdsgiverbidrag til invalideforsikring regnes som et forsikringsbi-
drag, som er en fordel for den enkelte, eller bør det kun betragtes som sådant, når ska-
den sker og dagpenge eller renteydelse kommer til udbetaling? Bør pensionsbidrag
betragtes om lønmodtagerens indtægt, når det betales af arbejdsgiveren, eller bør det
betragtes som beskatbar indkomst ved udbetalingen ved pensionering?

Det første kronologipapir vedr. børnefradrag/børnetilskud får du også, samt de helt
foreløbige papirer om de øvrige ordninger. I det næste par dage pusler jeg videre med
de enkelte andre emner.  Lad os evt. snakke sammen i telefonen, hvis disse foreløbige
tanker giver dig anledning til "kurskorrektioner".

Venlig hilsen

Viggo Jonasen
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VIGGO JONASEN
Hørgårdsvej 18
8240  Risskov
86174957  -  86276622  -  86277476  -  E-post: viggo.jonasen@get2net.dk

Gunnar Viby Mogensen
Rockwool fonden
Danmarks statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
fax  3920 5219

1999.08.09

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945

Kære Gunnar

hermed seneste udgave (9. august) af noterne.

Jeg sender dem til Rødhus Klit, hvor sekretariatet har afsløret, at du har hensat dig.

Først torsdag-fredag kan jeg gøre mere ved det.  Især på boligområdet og på de små
områder (AMU m.v.) mangler der noget - ellers er det nogenlunde, hvad jeg kan fin-
de.

Tallene i statistisk 10 års oversigterne kommer man ikke langt med - skal man kigge
nærmere på tilskuddene, må det handle om dels de enkelte ministeriers statsregn-
skabsafsnit, dels årsberetninger fra div. styrelser - jeg vedlægger et eksempel fra Di-
rektoratet for Arbejdsløshedsforsikringen f9r 1998, p. 59, vedr. arbejdsgiverbidrag til
arbejdsløshedsforsikringen, og dels specialstatistik fra DS, som jo har sagområdeop-
delte publikationsserier....

Det vil være fint, hvis du f.ex. ringer til mig her på skolen torsdag formiddag, så vi
kan snakke om, hvad  du mangler.

Venlig hilsen

Viggo Jonasen
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VIGGO JONASEN
Hørgårdsvej 18
8240  Risskov
86174957  -  86276622  -  86277476  -  E-post: viggo.jonasen@get2net.dk

Gunnar Viby Mogensen
Rockwool fonden
Danmarks statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
fax  3920 5219

1999.08.25

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945

Kære Gunnar

Jeg sender hermed indholdsfortegnelse og notaterne.  Sidetallet bliver lidt wishy-
washy - jeg synes, denne opsætning er fiksere end en "normal 1½ linie afstand" op-
sætning.

Men akkorden, som aftalt, er indtil 15 "normale" sider á 500 kr, og den mener jeg ikke
at have underopfyldt.

Så hvis fonden betaler mig kr. 7.500, vil det være helt passende.

CPR no. 070344-0223.  Bank: Bikuben Risskov, 1535 446 01 00122. Trækprocent 60.

Jeg filer lidt videre med enkelte detaljer, og eftersender dem snarest - det koster ikke
ekstra!

Jeg er lidt usikker på, om der er aspekter eller områder, du har brug for at få yderlige-
re belyst fra min kant.  Sig bare til!

Mange gode hilsener, og tak for tankeudvekslingen!

Viggo Jonasen
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VIGGO JONASEN
Hørgårdsvej 18
8240  Risskov
86174957  -  86276622  -  86277476  -  E-post: viggo.jonasen@get2net.dk

Gunnar Viby Mogensen
Rockwool fonden
Danmarks statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
fax  3920 5219

1999.08.05

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945

Kære Gunnar

hermed næste fase i papirernes tilblivelse.

Jeg sender bare disse foreløbige udgaver, da jeg forstod, du gerne ville have dem
mens byrokratierne endnu ikke er blevet weekend-ramt.

Bedste hilsener

Viggo Jonasen
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VIGGO JONASEN
Hørgårdsvej 18
8240  Risskov
86174957  -  86276622  -  86277476  -  E-post: viggo.jonasen@get2net.dk

1999.08.05

Frank Åen
fax 3337 5070

vedr. bortfald af arbejdsgiverbidrag til arbejdsløshedsforsikringen

Kære Frank

vedlagt 1998-årsberetning fra Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen p. 59,
hvoraf fremgår at arbejdsgivernes bidrag til arbejdsløshedsforsikringen er bortfaldet i
medfør af L 988/22.11.1996.

Jeg kan i lovens ordlyd ikke finde dækning for sådant bortfald.

Begrundelsen for opbygningen af arbejdsmarkedsfonds, især dagpengefonden, ved
vedtagelsen i 1993 var synliggørelse af, at ikke-efterspørgsel efter arbejdskraft skulle
koste arbejdere og arbejdsgivere penge.

Ganske vist er procentsatserne for de respektives bidrag iøjefaldende forskellige. Men
det kunne være interessant at få oplyst, hvordan det papir ser ud, i medfør af hvilket
arbejdsgiverbidraget er sat til 0%.  Der må jo være udsendt noget administrativt vedr.
opkrævningen.

Jeg har spurgt i DfA, men endnu ikke fået svar.  Jeg faxer dig disse 2 ark, så du kan
nyde problemstillingen og evt. overveje, hvem der i øvrigt skal have lejlighed til at
svare på det.

Bedste hilsener

Viggo Jonasen



30

ROCKWOOL-FOND
Danmarks Statistik

Sejrøgade 11
2100  København Ø

39173917
fax 39205219

1999.07. tlf. fra Viby M
1999.08.04 første udkast
1999.08.05 09-17

fundet de forsvundne arbejdsgiverbidrag for 1997-1998
tlf/fax Frank Åen muligvis noget med "tilbageførelse" af grøn afgift?
tlf. DfA 38106011: Jørgen Kappel, Jørn Rasmussen
tlf. A-min Johan Carlsen   33925917 - trafs ej
sendt brev + notater 1. udk.
tlf. om "kurskorrektion": mest muligt om skattepligt
fax
tlf. Jens Thoft, om bl.a. bidrag.

1999.08.06 11-17, 22-0.30
Brev + faxet nyere udgave

1999.08.07 10-01.15 (med pauser)
1999.08... tlf. fra Viby M, som beder om indholdsfortegnelse, lidt ændret opsæt-

ning, og noget om SU.
1999.08.24 Finder lov om arbejdsmarkedsfonde m. ændringer

tlf. arbejdsministeriet, Johan Carlsen, som lover at ringe tilbage
1999.08.26 Beskriver UU/SU lovudvikling. Indholdsfortegnelse. Afsendelse (brev)
1999.09.06 Tlf. fond - Hanne Løkke (?) - han har ikke tilkendegivet at mangle.

Fors. tlf. Johan Carlsen

pt. Rødhus Klit Feriecenter
hus 139
Rødhus Klitvej 123
9490  Pandrup
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ARBEJDSGIVERBIDRAG og ARBEJDERBIDRAG til social- og arbejdsmar-
kedspolitiske ordninger.

Lov om invalideforsikring af 6. maj 1921
Medlemsbidrag
Sygekassemedlemmer, fra kr. 5,40->10,20
Arbejdsgiverbidrag
Ulykkesforsikringspligtige arbejdsgivere kr. 5,40 pr. Helaarsarbejder.

Lov om (arbejdsformidling og) arbejdsløshedsforsikring
Medlemsbidrag
(1933) § 12 stk.  1 "I en anerkendt Arbejdsløshedskasse skal det aarlige Medlemsbi-
drag være fastsat saaledes, at det i Forbindelse med det i § 13 omhandlede Statstilskud
efter de forhaandenværende Erfaringer maa antages at være tilstrækkeligt til at yde
Medlemmerne den i Vedtægten fastsatte Understøttelse, at opfyldee Kassens øvrige
Forpligtelser samt at tilvejebringen en passende Reserve.  .."
(1987 Lbkg 599/1987.09.17)
§ 76 stk. 1:  pr. medlem  8 x højeste DP pr. 1.7. året før, kvartalsvis bagud
Statstilskud
1907
Arbejdsgiverbidrag
(1987 Lbkg 599/1987.09.17)
§ 83: samtlige arbejdsgivere, der skal  bidrage til AER. ATP opkræver kvartalsvis
§ 84: pr. arbejder 12 x højeste DP pr. 1.7. året før
1987: arbejdsgiverbidrag udregnes efter momsgrundlag - AMBI-lov
1  § 83 "Arbejdsgiverne skal bidrage .. regler fastsættes ved lov"
2  §§ 84 og 85 ophæves
4  arbejdsgiverbidrag til forsikringen opkræves sidste gang med forfaldsdag 1. januar
1988, for bidrag  som skulle have været indbetalt inden 15.12.1987

Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Lbkg. 543/1982.10.06)
Lønmodtagerbidrag
Arbejdsgiverbidrag

Lov om Lønmodtagernes Garantifond
Lønmodtagerbidrag
Arbejdsgiverbidrag
1987 (L 878/871223)  § 17a kompensation på kr. 1166,40 pr. fuldt bidrag efter § 15

Lov om en arbejdsmarkedsuddannelsesfond - (Lbkg 316/1985.06.25)
Lønmodtagerbidrag
(1987)
Arbejdsgiverbidrag
1987 (L 879/871223) § 1 "§ 3 Stk. 7: Staten indbetaler til Arbejdsmarkedsuddannel-
sesfonden arbejdsgivernes bidrag til den samlede bidragsindtægt ..."  § 2 .. "Arbejds-
giverbidrag .. opkræves sidste gang med forfaldsdag den 1. januar 1988 .."



32

Lov om arbejdsgivernes elevrefusion - (Lbkg 179/1987.04.02)
Lønmodtagerbidrag
Arbejdsgiverbidrag
1987  arbejdsgiverbidrag afskaffes med virkning fra 1987.12.31

Lønmodtagerbidrag
Arbejdsgiverbidrag

Lov om ARBEJDSMARKEDSBIDRAG - L 840/1987.12.18
tilsyneladende ophørt/ophævet m. L 389/1992.05.20 om behandling af krav om til-
bagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag (efter EØF-domstolsafgørelse om lovens EF-
retsstridighed)
§ 2 stk. 1  Bidragspligten omfatter fremstilling og levering af
1)  varer og ydelser, hvis afsætning er afgiftspligtig efter merværdiafgiftsloven
2)  ydelser, hvis afsætning er undtaget fra afgiftspligten efter merværdiafgiftslovens §

2 stk 3, jfr. dog nf. stk. 2
§ 2 stk. 2  Bidragspligten efter stk. 1 nr. 2 omfatter ikke:
1)  social forsorg og bistand
2)  amatørsport
3)  udlejning og bortforpagtning af fast ejendom
4)  forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed
5)  persontransport, når transporten sker direkte til eller fra udlandet

(visse undtagelser og indtagelser § 3 og 4)

§ 6 bidraget udgør 2,5% af bidragsgrundlaget  (fradrag ...)

§ 7  bidragsgrundlag: momsgrundlag eller lønsum + 90% (§ 8)

L      ATP
L 878/871223 om ændring af ...
ny § 17a: "Som kompensation for arbejdsgivernes bidrat til ATP ydes et beløb til ar-

bejdsgivere, der er registreret efter lov om arbejdsmarkedsbidrag, og som er
omfattet af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 17a stk. 2  Beløbet beregnes .. udgør 1166,40 kr. om året for hver gang arbejdsgive-
ren indbetaler et beløb, der svarer til fuldt bidrag efter § 15.stk 1,pkt. 1 og stk.
2 pkt. 1

L      Arbejdsmarkedsuddannelsesfond:    (sammenhæng m. L 840)
L 879/871223  om ændring af ..  :
i  § 2 stk. 1udgår "og deres arbejdsgivere"
§ 2 stik 2: "Den enkelte arbejdsgiver indbetaler bidragene for sine lønmodtagere"
§ 3 stk 7: "Staten indbetaler til Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden arbejdsgivernes

bidrag til den samlede bidragsindtægt .. På finansloven afsættes hvert år et
beløb svarende hertil"

L     LG
L  880/871223 staten overtager - arbejdsgiverbidrag bortfalder med virkning fra

1.1.88
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L     ALF
L  881/871223

1  § 83 "Arbejdsgiverne skal bidrage .. regler fastsættes ved lov"
2  §§ 84 og 85 ophæves
4  arbejdsgiverbidrag til forsikringen opkræves sidste gang med forfaldsdag 1. januar

1988, som skulle have været indbetalt inden 15.12.1987

Kilder:
Danmarks sociale lovgivning, Socialt Tidsskrift 1944
Viggo Jonasen: Dansk socialpolitik 1708-1998 Århus 1998
Lovtidende - mange årgange!
Socialreformen. Socialministeriet, 1933


