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1 Indledning
Formålet med Personbeskatningen. Resultater af slutligningen er at belyse fordelingen af de
personlige indkomst- og formueskatter, som de foreligger ved slutligningen.
Forskudsskatten, eller kildeskatten, er en foreløbig skat, der opkræves efter samtidighedsprincippet,
dvs. den betales i takt med indkomsterhvervelsen. Efter indkomstårets afslutning foretages den
såkaldte årsopgørelse og på baggrund af denne beregnes den endelige skat, slutskatten. Forskellen
mellem forskudsskatten og slutskatten udgør enten restskat eller overskydende skat.

2 Indhold
Statistikken belyser fordelingen af de personlige indkomst- og formueskatter, som de foreligger ved
slutligningen.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken giver et billede af de beregnede personlige indkomst- og formueskatter ved
årsopgørelsen. Den indeholder oplysninger om skattegrundlag, skatteberegninger og skattearter.
Statistikken indeholder opgørelser over både forskudsskat og slutskat. Forskudsskatten, eller
kildeskatten, er en foreløbig skat, der opkræves efter samtidighedsprincippet, dvs. den betales i takt
med indkomsterhvervelsen. Efter indkomstårets afslutning foretages den såkaldte årsopgørelse og
på baggrund af denne beregnes den endelige skat, slutskatten. Forskellen mellem forskudsskatten
og slutskatten udgør enten restskat (slutskat højere end forskudsskat) eller overskydende skat
(slutskat lavere end forskudsskat).
Nogle skattesager afsluttes først flere år efter indkomstårets afslutning. Der vil derfor hele tiden
indløbe rettelser til Skattestyrelsen. Rettelserne indføres i de såkaldte ændringskørsler, hvorfor
slutopgørelserne aldrig kan blive "endelige". Erfaringerne viser dog, at der senere end 1½ år efter
indkomståret kun vil være yderst beskedne ændringer i de samlede slutopgørelser. Danmarks
Statistik foretager derfor kun ændringer for de seneste tre år, mens de øvrige år betragtes som
endelige.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Der er ikke nogen standardklassifikationer til denne statistik.

2.3 Sektordækning
Dækningen er alle skattepligtige over 15 år i Danmark.
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2.4 Begreber og definitioner
Aktieindkomst: Dækker den indkomst af aktieudbytter, der ligger ud over bundgrænsen for forhøjet
beskatning af aktieudbytter
Kapitalindkomst: Dækker bl.a. renteindtægter og renteudgifter
Ligningsmæssige fradrag: Dækker bl.a. arbejdsløshedsforsikring, befordring og underholdsbidrag
Personlig indkomst: Dækker alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst og som
ikke er kapitalindkomst (bl.a. A-indkomst, overskud af egen virksomhed, udenlandsk indkomst
samt som fradrag i den personlige indkomst: arbejdsmarkedsbidrag og bidrag til kapitalpension)
Skattepligtig indkomst: Defineres som personlig indkomst plus kapitalindkomst minus
ligningsmæssige fradrag

2.5 Enheder
Enheden er den enkelte person.

2.6 Population
Alle personer over 15 år.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
Statistikken dækker perioden 1994-2020.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Mio. kr.

2.11 Referencetid
Referencetiden er hele året.

2.12 Hyppighed
Årlig statistik.
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2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Lov om Danmarks Statistik § 8.
EU-regulering: Rådsforordning 2223/1996, Rådsforordning 2516/2000, Kommissionsforordning
995/2001, Kommissionsbeslutning 3637/2001

2.14 Indberetningsbyrde
Respondentbyrden er nul, idet alle oplysninger indsamles via registre.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

3 Statistisk behandling
Foreløbige tal: Der foretages en opregning af data på baggrund af antal lignede personer i forhold til
det samlede antal skattepligtige personer.
Der foretages ikke nogen opregning på de endelige tal.

3.1 Kilder
Skattestyrelsens system 28, der er en oversigt over alle indkomster, fradrag og skatter i
indkomståret.

3.2 Indsamlingshyppighed
Danmarks Statistik trækker foreløbige tal for 2020 i september måned 2021. For 2019 er data
trukket i april 2021, mens data for 2017 er trukket i november 2019 og data for 2018 er trukket i
november 2020. Grunden til, at der først er tal for det seneste så sent, er, at det er nødvendigt at
afvente, at ligningsprocessen i Skattestyrelsen er tilstrækkeligt fremskredet til, at oplysningerne i
registret har tilstrækkelig høj kvalitet til anvendelse til statistiske formål.
Nogle skattesager afsluttes først flere år efter indkomstårets afslutning. Der vil derfor hele tiden
indløbe rettelser til Skattestyrelsen. Rettelserne indføres i de såkaldte ændringskørsler, hvorfor
slutopgørelserne aldrig kan blive "endelige". Erfaringerne viser dog, at der senere end 1½ år efter
indkomståret kun vil være yderst beskedne ændringer i de samlede slutopgørelser. Danmarks
Statistik foretager derfor kun ændringer for de seneste tre år, mens de øvrige år betragtes som
endelige.

3.3 Indsamlingsmetode
Registre.
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3.4 Datavalidering
Danmarks Statistik foretager en fejlsøgning og kontrol af resultaterne.

3.5 Databehandling
Fra 2017 foretages der en opregning af data på baggrund af antal lignede personer i forhold til det
samlede antal skattepligtige personer.
Der foretages ikke nogen opregning på de endelige tal.
Data bruges uden yderligere behandling til tabeller til publicering.

3.6 Korrektion
Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og
databehandling.

4 Relevans
Statistikken indgår i den økonomiske samfundsdebat.

4.1 Brugerbehov
Kommuner, regioner, ministerier, organisationer, private virksomheder og privatpersoner.
Anvendelsesområder: Slutskatter fordelt på skattearter.

4.2 Brugertilfredshed
Der indsamles ikke pt. viden om brugertilfredshed.

4.3 Fuldstændighed af data
Alle data offentliggøres.

5 Præcision og pålidelighed
Dækningsgrad: Statistikken dækker alle skattepligtige personer og deres faktiske forhold.
Indsamling: Data indsamles fra Skattestyrelsens System 28.
Der findes ikke tal for usikkerheden.

5.1 Samlet præcision
Da oplysningerne stammer fra administrative registre må disse anses for værende af høj kvalitet.
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5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

5.6 Kvalitetsvurdering
Da oplysningerne som udgangspunkt stammer fra administrative registre, må disse generelt anses
for værende af høj kvalitet.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.
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5.8 Praksis for revisioner
Danmarks Statistik trækker foreløbige tal for 2020 i september måned 2021. For 2019 er data
trukket i april 2021, mens data for 2017 er trukket i november 2019 og data for 2018 er trukket i
november 2020.. For årene 2017-2020 sker der en opregning til fuld population, og disse tal danner
også grundlag for beregningen af indkomstskatterne i september-versionen af de offentlige finanser.
Grunden til, at der først er tal for det seneste så sent, er, at det er nødvendigt at afvente, at
ligningsprocessen i Skattestyrelsen er tilstrækkeligt fremskredet til, at oplysningerne i registret har
tilstrækkelig høj kvalitet til anvendelse til statistiske formål.
Nogle skattesager afsluttes først flere år efter indkomstårets afslutning. Der vil derfor hele tiden
indløbe rettelser til Skattestyrelsen. Rettelserne indføres i de såkaldte ændringskørsler, hvorfor
slutopgørelserne aldrig kan blive "endelige". Erfaringerne viser dog, at der senere end 1½ år efter
indkomståret kun vil være yderst beskedne ændringer i de samlede slutopgørelser. Danmarks
Statistik foretager derfor kun ændringer for de seneste tre år, mens de øvrige år betragtes som
endelige.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken offentliggøres i september måned i året efter indkomståret.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Statistikken offentliggøres årligt i september måned. Foreløbige tal udgives i NYT fra Danmarks
Statistik og Offentlige finanser (Statistiske Efterretninger). Tallene offentliggøres også i
Statistikbanken.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

7 Sammenlignelighed
Det er kun muligt at sammenligne tal tilbage til 1987. Før 1987 var tabellerne opbygget på en anden
måde. Skattereformen i 1987 ændrede en del på indkomst- og fradragsbegreberne. Før 1987 var
tallene opdelt i bruttoindkomst og fradrag, men fra 1987 opdelt på personlig indkomst,
kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag.

7.1 International sammenlignelighed
Ikke relevant for denne statistik.

7.2 Sammenlignelighed over tid
Det er kun muligt at sammenligne tal tilbage til 1987. Før 1987 var tabellerne opbygget på en anden
måde. Skattereformen i 1987 ændrede en del på indkomst- og fradragsbegreberne. Før 1987 var
tallene opdelt i bruttoindkomst og fradrag, men fra 1987 opdelt på personlig indkomst,
kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag.
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7.3 Sammenhæng med anden statistik
Efter overgangen til ny revisionsrytme for nationalregnskabet, bruges den samme version af tal til
opgørelsen af personbeskatningen og nationalregnskabets skatter. Sammenhængen mellem de
statistikken over personbeskatningen og nationalregnskabet vises i denne overgangstabel mellem de
to statistikker

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.

8 Tilgængelighed




Løbende publicering: NYT fra Danmarks Statistik, Offentlige finanser (Statistiske
Efterretninger).
Årbøger: Statistisk Årbog samt Skatter og afgifter. Oversigt 2019.
Statistikbanken.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Statistikken bliver offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik.

8.5 Publikationer
Tallene og en uddybende tekst indgår i publikationen Skatter og afgifter. Oversigt 2020.

8.6 Statistikbanken
Tallene offentliggøres også i Statistikbanken.

8.7 Adgang til mikrodata
De anvendte udtræk fra System 28 fra Skattestyrelsen findes i Danmarks Statistik.
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8.8 Anden tilgængelighed
Det er muligt at bestille udtræk af materialet på almindelige servicevilkår.

8.9 Diskretioneringspolitik
I udarbejdelsen af Personbeskatningen følges Danmarks Statistiks [Datafortrolighedspolitik]
(https://www.dst.dk/ext/292786082/0/formid/Datafortorlighedspolitik i Danmarks Statistik.pdf).

8.10 Diskretionering og databehandling
I udarbejdelsen af Personbeskatningen følges Danmarks Statistiks [Datafortrolighedspolitik]
(https://www.dst.dk/ext/292786082/0/formid/Datafortorlighedspolitik i Danmarks Statistik.pdf).

8.11 Reference til metodedokumenter
Dokumentation for statistikken kan findes i de offentliggjorte artikler i Offentlige finanser (Statistiske
Efterretninger), samt i årspublikationen [Skatter og afgifter. Oversigt 2020]
(https://www.dst.dk/pubomtale/29459.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Offentlige Finanser. Den statistikansvarlige er Per
Svensson, tlf. 3917 3453, email: psv@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Offentlige Finanser, Skatter og afgifter

9.3 Kontaktpersonens navn
Per Svensson

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

9 / 10

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
psv@dst.dk

9.7 Telefonnummer
3917 3453

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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