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1. Besparede o�entlige udgifter i alt pr. år

2. Skatteindtægt i alt pr. år

Samfundsmæssig gevinst i alt pr. år

Virksomheder indtaster selv de oplysninger, som den samfundsmæssige gevinst beregnes ud fra. Læs
noterne til Den Sociale Beregner for at se hvilke forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne.

I alt pr. år 12,064,000 kr.

I alt pr. år 10,294,000 kr.

Samlet beregning 22,358,000 kr.

SAMFUNDSMÆSSIG GEVINST

Den Sociale Beregners
resultater bidrager til

SKATTEINDTÆGTER OFFENTLIGE YDELSER

KR. KR.

Sæt �ere tal på din indsats med Benchmarkmodellen

Få mere viden om socialt ansvar og CSR hos Cabi
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SAMFUNDSMÆSSIG GEVINST

Den Sociale Beregners
resultater bidrager til

SKATTEINDTÆGTER OFFENTLIGE YDELSER

KR. KR.

Note: Beregningerne er baseret på en kopi af skatteberegningen for år 2019.

I modellen tages der ikke stilling til civilstand (her single). Det antages, man

ikke har fri telefon, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag (eks. A-

kassebidrag). Det antages at personerne er tilmeldt folkekirken, og

beregningerne tager desuden udgangspunkt i en gennemsnitlig

kommunalbeskatning. Der tages heller ikke stilling til evt. aftrapning af grøn

check.

Modellen beregner den samfundsmæssige gevinst ved inklusion af personer

på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor bør der kun inkluderes folk fra A-

dagpenge , hvis de er ansat fra støttet beskæftigelse (virksomhedspraktik

eller løntilskud).

Note: De besparede o�entlige udgifter er beregnet som de gennemsnitlige

ydelsesudgifter pr. fuldtidsperson i den pågældende sociale ydelse (anno

2019) med data trukket fra jobindsats. De besparede udgifter er fratrukket

ydelsesmodtagernes skattebidrag. Gennemsnitsværdierne tager ikke stilling

til individuelle forhold som familieforhold (eks. enlig forsørger), 225 timers

regel, kontanthjælpsloft mv. Der regnes ikke med supplerende ydelser såsom

boligstøtte, hvorfor de reelle ydelser oftest vil være højere. Ved kategorien

"Vægtet gns. på tværs af ydelser" er der beregnet et gennemsnit på baggrund

af fordelingen af aktiverede på landsplan. Kategorien bør kun anvendes, hvis

man ikke har kendskab til, hvilke konkrete ydelser personerne er ansat fra.
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