Når rådhusklokkerne ringer 2021 ind, er der mindre skattelettelser på vej til danskerne
Når 2020 bliver til 2021, er der en række mindre skattelettelser på vej til danskerne. Det sker på
baggrund af både tidligere års skattereformer og generelle justeringer af beløbsgrænser og
satser på en række fradrag. Det betyder, at både topskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget
får et nøk opad i 2021, mens også personfradrag og det ekstra pensionsfradrag stiger en anelse.
De mange mindre skatteændringer vil betyde, at en del danskere vil kunne se beløbet nederst på
deres lønseddel vokse. Der er dog en række faktorer, som kan trække regnestykket i både den ene
og den anden retning. For i 19 af landets kommuner bliver kommuneskatten sænket til næste år,
mens den stiger i 16. Derudover har 2020 budt på turbulente tider med Coronakrisens ankomst,
hvor vi både har set tusinder af boligejere omlægge realkreditlån, mens en del danskere også har
oplevet arbejdsløshed. Her skal man huske at få tjekket sin forskudsopgørelse for 2021, ellers kan
den mindre skattelettelse blive vendt til et skattesmæk.
Vi har herunder taget et kig på, hvad skattelettelserne og fx et glemt rentefradrag kan betyde. Den
detaljerede gennemgang af ændringerne står nederst.
Sådan påvirker ændringerne samlet set
Vi har opstillet et hypotetisk, men ikke urealistisk, eksempel til at illustrere, hvad de samlede
skatteændringer betyder. Hvis man fx tjener 400.000 kr. om året i både 2020 og 2021, og har mere
end 15 år til folkepensionsalderen, så giver ændringerne samlet set en skattelettelse på ca. 350 kr.
Det er selvfølgelig i den mindre ende, men er da naturligvis værd at tage med.
Ser vi i stedet på en topskatteyder, hvor indtægten er over topskattegrænsen i både 2020 og 2021,
så bliver den samlede skattelettelse på ca. 2.500 kr., hvis man har mere end 15 år til
folkepensionsalderen.
Det skal naturligvis understreges, at ovenstående er opstillede eksempler, der kan blive påvirket af
andre forhold, som befordringsfradrag og rentefradrag, hvor mange boligejere, har konverteret
deres fastforrentede realkreditlån til et lån med lavere rente i løbet af 2020.
Kommunalskatteændringer i mere end en tredjedel af kommunerne
Det endelige regnestykke påvirkes også af, hvilken kommune man bor i, da kommuneskatten i
2021 går fra 22,8 pct. til 26,3 pct. Hele 35 kommuner har valgt at ændre kommunalskatten i 2021,
hvoraf 19 kommuner sætter skatten ned. Højdespringeren er Langeland Kommune som sænker
kommunalskatten med 1,5 procentpoint, mens Stevns Kommune omvendt er den kommune, som
sætter kommunalskatten mest op med 1 procentpoint.
Er man bosat i en af de 35 kommuner, som ændrer kommuneskatten, vil den generelle mindre
skattelettelse, som 2021 byder på, naturligvis blive større, hvis man bor i en af de kommuner, som
sætter skatten ned, mens den omvendt helt kan forsvinde eller blive til en skattestigning, hvis man
bor i en af de kommuner, som sætter skatten op.
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Få styr på rentefradraget og undgå skattesmæk
Hvis man har omlagt et lån på 1 mio. kr. med afdrag fra en rente på 2 pct. til 0,5 pct. pr. 1. januar
2021, så sparer man ca. 14.600 kr. i renter ved omlægningen i 2021. Det betyder samtidig, at ens
rentefradrag bliver ca. 14.600 kr. mindre i 2021. Da man ikke kan trække renter fuldt fra i skat,
men kun med ca. 33 pct., så betyder det, at man kan få et skattesmæk på ca. 4.800 kr., når man
modtager årsopgørelsen for 2021 til marts 2022. Se tabellen nedenfor.
Boligejere med variabelt forrentede lån, som har fået ny rente i løbet af 2020, skal også huske at
justere til. Det er især F5- og F3-lånere, som skal være opmærksomme, da de sidst fik ændret
deres rente for 5 og 3 år siden.
Man finder sine nye rente- og bidragsudgifter i det lånedokument, som man har underskrevet.
Rente- og bidragsudgifter til realkreditlån justeres i felt 483 på forskudsopgørelsen.
Skatteændringer fra 2020 til 2021
• Som en del af skattereformen fra 2012 bliver topskattegrænsen sat op fra 531.000 kr. (efter
AM-bidrag) i 2020 til 544.800 kr. (efter AM-bidrag) i 2021. Det giver isoleret set en
skattelettelse på 2.070 kr., hvis ens indtægt oversteg topskattegrænsen på 544.800 kr. (efter
AM-bidrag) i både 2020 og 2021.
• Loftet for det ekstra pensionsfradrag hæves fra 73.100 kr. til 74.700 kr. Det ekstra
pensionsfradrag blev indført som en del af skattereformen i 2018.
• Beskæftigelsesfradraget får et nøk opad fra 10,5 til 10,6 pct., mens loftet for
beskæftigelsesfradraget stiger fra 39.400 kr. til 40.600 kr.
• Personfradraget stiger en smule fra 46.500 kr. til 46.700 kr.
Tabel. Omlægning af et 2 pct. lån med afdrag til et nyt 0,5 pct. lån med afdrag på 1 mio. kr.
2021
Renter før omlægning

19.800 kr.

Renter efter omlægning

5.200 kr.

Forskel

14.600 kr.

Potentielt skattesmæk (33 pct.)

4.800 kr.

Kilde: Arbejdernes Landsbank og Totalkredit. Beregnet på baggrund af en omlægning af et 2 pct. lån med afdrag til et nyt 0,5 pct. lån med afdrag
med en restgæld på 1 mio. kr. 28 års restløbetid. Omlægningen foretages pr. 1. januar 2021. Der er medtaget omkostninger til omlægning og
antaget, at bidraget er uændret. Skat 33 pct. Afrundet.

Redaktion: Privatøkonom Brian Friis Helmer, telefon 38 48 45 55, mail: bf@al-bank.dk. Analysen er afsluttet 29. december 2020.
Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken
tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt
tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets
nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke
tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret
information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af de værdipapirer,
som er omtalt.
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