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lønsumsudviklingen, fordelt på branche- og sektorgrupper. Grundlaget for
statistikken er arbejdsgivernes månedlige indbetalinger, for lønmodtagere til
SKAT. Lønsumsstatistikken, der udkom første gang i december 1995, er forbedret
i 2004 og der er udarbejdet sammenlignelige serier fra 1. kvartal 1999 på brancheog sektorgrupper. Lønsumsindikatoren udkommer ikke længere efter 4. kvartal
2008 men tallene indgår fortsat i Det Kvartalsvise Abejdstidsregnskab.
0.5 Brugere og anvendelsesområder
Organisationer og offentlige institutioner. Oplysninger fra lønsumsstatistikken
indgår desuden som input i forbindelse med udarbejdelsen af øvrige statistikker i
Danmarks Statistik.
0.6 Kilder
Arbejdsgivernes månedlige angivelser til SKAT af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
for ansatte.
0.7 Indsamlingshjemmel
Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972
med de ændringer, der følger af lov nr. 386 af 13. juni 1990 og lov nr. 1025 af 19.
december 1992).
0.8 Indberetningsbyrde
Respondentbyrden er nul, idet alle oplysninger indsamles via administrative og
statistiske registre (se punkt 0.6).
0.9 EU-regulering
Ingen
Til toppen
1 Indhold
1.1 Indholdsbeskrivelse
Lønsumsindikatoren belyser ændringerne i de af arbejdsgiverne indeholdte
arbejdsmarkedsbidrag, for lønmodtagere, fra kvartal til kvartal. Bidragene udgør
en fast procentsats af bidragsgrundlaget og beregningen sker ved en simpel
opregning til 100 pct. Arbejdsgiverne indberetter på virksomhedens SE-nummer,
og lønsummen branche- og sektorfordeles ved at knytte oplysninger fra
ErhvervsStatistisk Register (ESR) om branche og sektor til SE-nummeret.
For at kunne vurdere lønsumsudviklingen fra kvartal til kvartal bliver
lønsumsindikatoren sæsonkorrigeret. Sæsonkorrektionen foretages på 27
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branchegrupper og på 6 sektorgrupper. Ved sæsonkorrektion anvendes
sæsonmodellen X-12 ARIMA fra brugerfladen DEMETRA. Ved
sæsonkorrektionen er der endvidere, på grund af databrud, foretaget
forhåndskorrektion i 2. kvartal 2004.
1.2 Statistiske begreber
Population:
Opgørelsen af lønsummerne er baseret på en opregning af arbejdsgivernes
angivelser til SKAT af indeholdte arbejdsmarkedsbidrag. Bidragsgrundlaget
omfatter al skattepligtig indkomst for lønmodtagere, der er fuldt skattepligtige og
socialt sikrede i Danmark, uanset om arbejdet udføres for en dansk eller
udenlandsk arbejdsgiver i Danmark eller i udlandet. Der er dog undtagelser fra
denne regel. De væsentligste undtagelser for bidragsgrundlag er
overførelsesindkomster som dagpenge, social pension og bistandshjælp. Det er
kun de arbejdsgiverindeholdte indbetalinger der ligger til grund for
lønsumsstatistikken.
De præcise regler for, hvad der skal beregnes arbejdsmarkedsbidrag af, samt
hvem der skal betale arbejdsmarkedsbidrag er beskrevet i en artikel i serien
Arbejdsmarked 2004:36 (Statistiske Efterretninger).
Variable:
Arbejdgiveren indberetter månedsvis et samlet beløb for samtlige lønmodtagere i
virksomheden til SKAT. Statistikkens grundoplysninger giver ikke mulighed for at
opdele lønsumsudviklingen på køn, alder og geografi.
Statistiske mål: Den opregnede lønsum.
Grupperinger: Brancher i henhold til DB93-branchekataloget og fra 2003 brancher
i henhold til DB03-branchekataloget.
Til toppen
2 Tid
2.1 Referencetid
Statistikken udarbejdes kvartalsvist, og lønsummen beregnes på baggrund af de
samlede arbejdsmarkedsbidragsindbetalinger i den pågældende periode.
Tildelingen af brancher til de enkelte SE-numre, sker på baggrund af den senest
opdaterede version af ErhvervsStatistisk Register (ESR) i forhold til, hvornår
Danmarks Statistik modtager grunddata fra SKAT.
2.2 Udgivelsestid
Statistikken udarbejdes kvartalsvist.
Danmarks Statistik modtager hvert kvartal et udtræk fra SKAT indeholdende
månedsoplysninger dækkende foreløbige og endelige opgørelser for en
9-måneders periode. For virksomheder der ikke har indbetalt et beløb til tiden,
fastsætter SKAT et foreløbigt angivet beløb, dette beløb vil i det endelige
materiale blive erstattet af et endeligt angivet beløb eller blive slettet. Der kan ikke
være foreløbigt angivet beløb i det endelige materiale.
De foreløbige (seneste 3 måneder) og endelige (mellemste 3 måneder)
lønsummer vil blive offentliggjort, ca. to måneder efter kvartalsafslutningen. Hvis
det viser sig at, de modtagne kontroltal (ældste 3 måneder) for de endelige
lønsummer, er markant ændret i forhold til de offentliggjorte endelige lønsummer
for et givent kvartal, vil disse kontroltal blive offentliggjort som endelige
lønsummer, med markering om, at disse tal er ændret i forhold til tidligere
offentliggjorte endelige tal.
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2.3 Punktlighed
Udgivelsestidspunkterne overholdes som regel ganske præcist, men i forbindelse
med omlægninger i de administrative procedurer for indbetalinger kan der ske
forsinkelser.
2.4 Hyppighed
Statistikken udkommer kvartalsvist.
Til toppen
3 Pålidelighed og usikkerhed
3.1 Samlet pålidelighed
Da statistikken er baseret på en beregnet størrelse, er det svært at sige noget
præcist om usikkerheden. Inden for sin egen begrebsverden må det formodes, at
statistikken er ganske præcis.
3.2 Usikkerhedskilder
I statistikken indgår kun lønmodtagere.
Det største usikkerhedsmoment i lønsumsindikatoren er, når der sker ændringer i
arbejdsmarkedsbidragsordningen.
Da indbetalingen af arbejdsmarkedsbidrag sker via en virksomheds SE-nummer,
er branchefordelingen af lønsummen ikke så præcis som andre
arbejdsmarkedsstatistikker. Det skyldes, at et SE-nummer kan være
hovednummer for flere arbejdssteder med forskellige aktiviteter. Virksomheden er
da brancheplaceret efter hovedaktiviteten på det pågældende SE-nummer.
De indeholdte bidrag er knyttet til lønudbetalingstidspunktet. Størrelsen er bestemt
af de udbetalte lønninger i den foregående måned. Det betyder, at de indeholdte
bidrag vedrører løn udbetalt i den kalendermæssige månedsperiode, og ikke løn
udbetalt for månedsperioden.
For timelønnede er lønnen - og dermed bidragene - afhængig af den arbejdede tid
i de enkelte måneder. Da der i nogle måneder er færre arbejdsdage end i andre,
vil bidraget af den grund variere fra måned til måned. Problemet gør sig også
gældende på kvartalsbasis dog i et mindre omfang.
Sæsonkorrektionen på de offentlige sektorer er baseret på sæsonen i
dataserierne fra 1. kvt. 1999 og frem. Da kommunalreformen i 2007 medførte
forskydninger mellem opgaverne i amter/regioner, stat og kommuner, er
sæsonkorrektionen efter 1. kvt. 2007 på disse områder behæftet med større
usikkerhed end på andre områder.
3.3 Tal for usikkerhed
Det har ikke været muligt, at beregne pålidelige usikkerhedsmål, da det er et
administrativt lønbegreb, som der arbejdes med.
Til toppen
4 Sammenlignelighed
4.1 Sammenlignelighed over tid
Der findes sammenlignelige tal fra 1. kvartal 1999.
4.2 Sammenlignelighed med anden statistik
Der findes ikke direkte sammenlignelig statistik.
4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal
Den samlede korrektion fra de foreløbige til de endelige tal er som regel mindre
end 60 millioner kroner eller under 0,4 pct.
Til toppen
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5 Tilgængelighed
5.1 Distributionskanaler
Nyt fra Danmarks Statistik, Konjunkturstatistik og Danmarks Statistikbank.
5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder
Grundmaterialet indeholder for hvert SE-nummer månedsoplysninger om
arbejdsmarkedsbidragsindbetalingerne, men offentliggøres kun som
kvartalsindikator. Til hvert SE-nummer kobles oplysninger fra ErhvervsStatistisk
Register (ESR) vedrørende branche og sektor.
5.3 Dokumentation
For oplysninger om selve arbejdsmarkedsbidragsordningen henvises til SKAT.
5.4 Øvrige oplysninger
Der henvises til de Statistiske Efterretninger især 2004:36 i serien Arbejdsmarked.
Til toppen
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