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Notat om dækningsafgift til Frederiksberg Erhverv 

Kære Christian Jensen 

Du har på vegne af Frederiksberg Erhverv den 26. februar 2020 stillet spørgsmål til Magistraten 

om den kommunale dækningsafgift, som besvares her.  

Frederiksberg Kommunes indtægter fra dækningsafgiften udgjorde 30,9 mio. kr. i 2019. 

I de forudgående fire år, 2015-2018, har indtægterne svinget mellem 25 mio. kr. og 30 mio. kr. 

Svingninger skyldes vurderingsændring som følge af klagesager eller ændret anvendelse. 

Indtægterne i det femte forudgående år, 2014, var over 36 mio. kr., da skattepromillen var højere. 

Dækningsafgiften er siden 1997 sænket fra 10 promille til de gældende 5 promille. Skattelettelser 

blev vedtaget i henholdsvis 1998, 2000, 2014 og 2015. 

Tabel 1 – Skatteindtægter fra dækningsafgift 2014-2019 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skattepromille 6 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 

Skatteprovenu (mio. kr.) -36,4 -25,5 -29,5 -28,9 -27,2 -30,9 

 

Anvendelsen af kommunens indtægter fra dækningsafgift er ikke øremærket til nogen særlige 

formål i kommunens økonomi. Det er ikke praktisk muligt at undersøge det historiske forløb tilba-

ge til skattens indførelse og de oprindelige prioriteringer, der blev foretaget på daværende tids-

punkt. 
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I dag fungerer det sådan, at indtægterne er indregnet som et fast finansieringsbidrag til kommu-

nens samlede driftsudgifter til serviceydelser og anlægsudgifter til byudvikling. Dækningsbidraget 

i 2019 udgør knap 0,67 pct. af kommunens udgifter til service og anlæg. 

I 2019 blev der anvendt ca. 4 mio. kr. på direkte erhvervsrettede aktiviteter, som vist i tabel 2. Det 

er ikke muligt at specificere beløb for erhvervslivet andel af udgifter til f.eks. vej og park, admini-

stration, beskæftigelsesindsats, kernevelfærdsydelser mv. 

Tabel 2 – Udgifter til Erhvervsrettede aktiviteter i 2019 

Formål Beløb i kr. 

Væksthustilskud 2.700.000 

Juleudsmykning 500.000 

EU-kontor i Greater Copenhagen-regi 200.000 

Kongrespulje i WoCo-regi 200.000 

Bidrag til Frederiksberg Dage 200.000 

Slotskredsmøder og andre erhvervsaktiviteter 100.000 

Turismetiltag 100.000 

I alt 4.000.000 

 

  

 


