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4. Skatter 
 

4.1 Skatteindtægter 
 
Vejle Kommunes skatteindtægter er i 2017 bud-
getteret til i alt 4.870 mio. kr. Indtægterne stam-
mer fra: 
 

 Indkomstskat 
 Grundskyld 
 Dækningsafgift 
 Selskabsskat 

 

Herudover opkræver Vejle Kommune kirkeskat 
på vegne af Vejle/Grene Provsti. 
 
Ved budgetlægningen fastsætter Byrådet de en-
kelte skattesatser.  
 
Skattestoppet indebærer, at Vejle Kommune ikke 
må øge skattesatserne, medmindre andre kommu- 
ner sætter skatten tilsvarende ned. Dog kan Vejle 
Kommune omlægge skatterne, såfremt det samle-
de provenu fra indkomstskat, grundskyld og dæk-
ningsafgift (erhverv) er uændret.

 

 
4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2017  
 

 
 
 

Skatteindtægter  B 2017 
(mio. kr.) 

BO-år 2018 
(mio. kr.) 

BO-år 2019 
(mio. kr.) 

BO-år 2020 
(mio. kr.) 

Indkomstskat -4.325,4 -4.417,6 -4.571,2 -4.730,8 

Grundskyld -430,4 -448,3 -465,9 -492,8 

Dækningsafgift -42,2 -42,2 -42,2 -42,2 

Selskabsskat -71,7 -81,6 -83,6 -84,4 

Skatteindtægter i alt -4.869,7 -4.989,7 -5.162,8 -5.350,2 

Minus - = indtægter 
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4.3 Budgetterede skatteindtægter 
 
Indkomstskat 
Vejle Kommune kan hvert år vælge mellem 2  
forskellige budgetmetoder med hensyn til fast-
sættelse af indkomstskatten og de afledte tilskuds- 
og udligningsbeløb:  
 
1. Vejle Kommune budgetterer selv skatte-

grundlaget og de afledte tilskuds- og 
udligningsbeløb. 

2. Vejle Kommune benytter sig af tilbuddet om 
statsgaranti på indkomstskat, tilskud og ud-
ligning.  
 

 
 
Kommuner, der vælger at selvbudgettere skat og 
tilskud, reguleres 3 år efter tilskudsåret i forhold 
til den faktiske skatteindtægt. Vejle Kommune får 
ingen efterregulering i 2017, da kommunen valgte 
statsgaranti i år 2014. 
 

Grundskyld 
På baggrund af de skattepligtige grundværdier  
forventer Vejle Kommune indtægter fra grund-
skyld på 430,4 mio. kr. i 2017.  
 
Som led i skattestoppet, er der lagt et loft over, 
hvor meget grundværdierne kan stige år for år.  
 
Dækningsafgift 
Indtægterne fra dækningsafgift forventes at blive 
på 42,2 mio. kr. i 2017, heraf udgør dæknings- 
afgiften for erhvervsejendomme 36,3 mio. kr. 
Dækningsafgiften for erhverv er nedsat fra 8,506 

 
 
Dækningsafgiften fra offentlige ejendomme er 
budgetteret til 5,9 mio. kr. i 2017. 
 
Selskabsskat 
I 2017 modtager Vejle Kommune selskabsskat for 
indkomståret 2014 samt eventuelle korrektioner 
fra tidligere år. 
 
Den budgetterede udvikling i selskabsskatten er 

udviklingen i 
selskabsskatten på landsplan. 
 
Nedenstående tabel viser de anvendte skattesatser 
og udskrivningsgrundlag på skatteområderne. 

 

Aktivitet Sats 
Udskrivnings-

grundlag  
(mio. kr.) 

I alt  
(mio. kr.) 

Indkomstskat 23,4 % 18.484,5 -4.325,4 

Grundskyld, alm. parceller  14.619,3 -405,7 

Grundskyld, produktionsjord  3.439,2 -24,8 

Dækningsafgift erhvervsejendomme  8.547,9 -36,3 

Dækningsafgift offentlige ejendommes 
forskelsværdi 

 557,1 -4,9 

Dækningsafgift offentlige ejendommes 
grundværdi 

 70,2 -1,0 

Minus - = indtægter 
 

4.4 Opkrævning af kirkeskat 
 
Vejle Kommune opkræver kirkeskat på vegne af 
Vejle/Grene Provsti. 
 

Kirkeskatten er i 2017 fastsat til 0,89%. Det for-
ventes, at udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten 
ved valg af selvbudgettering udgør 15,286 mio. 
kr. i 2017, hvilket giver et forventet provenu på 
136,0 mio. kr.  

Vejle Kommune selvbudgetterede i 
2007 og 2008.  For årene 2009-2016 har  
Vejle Kommune valgt statsgaranti.  
For 2017 har Vejle Kommune igen 
valgt selvbudgettering. 
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Udgiften til de lokale kirkekasser og 
landskirkeskatten er budgetteret til i alt 136,0 mio. 
kr., således at der forventes et resultat i balance. 

 

 

Kirkeskat Budget 2017 
(mio. kr.) 

Kirkens udgiftsbehov:  
Landskirkeskat 22,7 
Kirkelige kasser 113,4 

I alt udgiftsbehov 136,0 

 
Finansiering:  
Skatteindtægter ved kirkeskat på 0,89 % -136,0 
Efterregulering for tidligere år* 0 

I alt finansiering -136,0 

 

Resultat 0 
*) Der er ingen efterregulering i 2017, idet der blev valgt statsgaranti i 2014. 
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