
Bo Møller:
Formue og gæld

Ny individbaseret statistik 



Ingen løbende formuestatistik siden 
formueskattens afskaffelse i 1997

• Dog nogle enkelte tabeller vedr. 
2005

• Skattedata har været tilgængelige 
via forskerordningen
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Formål

• Formuen og dens fordeling er en vigtig 
velfærdsparameter

• Formuefordelingen supplerer 
indkomstfordelingen

• Ved internationale sammenligninger af landets  
finansielle stabilitet er bl.a. pensionsformuerne 
vigtige

• Specielt om pensionsformuerne: 
Pensionskommissionen
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Mål:

• At få samtlige formue- og gældskomponenter 
belyst på familieniveau samt, hvor det er 
relevant, på personniveau

• Alt er dog ikke med: kontanter, indbo, kunst, 
fly og lystbåde, unoterede aktier, 
børneopsparingskonti, helt private 
gældsposter, sorte formuer mv.
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FORMUEKOMPONENTER I ALT

• A. Reale aktiver i alt

• Boliger, anden fast ejendom

• Bil

• B. Finansielle formuekomponenter i alt

• Indestående i pengeinstitutter

• Obligationer

• Aktier mv.

• Pantebreve i depot

• C. Pensionsformuer i alt

• Livsvarig pension

• Ratepension

• Engangsbeløb

• D. Andre indeståender mv. i alt

GÆLDSKOMPONENTER I ALT

• Kreditforeningsgæld

• Andre prioritetslån

• Lån i pengeinstitutter

• Kontokortgæld

• Pantebrevsgæld i depot

• Anden gæld



Baggrundsoplysninger

Da data findes på individniveau (familie og 
personer) kan de kombineres med:

Familietype, geografi, indkomst, 
socioøkonomisk gruppe, uddannelse, 
boligforhold, indvandrerstatus osv. osv.
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Nye data

• Pensionsformuer

• Tjenestemandspensioner

• Fast ejendom

• Biler

• Lån til betaling af ejendomsskatter

• Boligsikring som lån i fast ejendom

• + En række nye detaljer
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Samarbejde med Danmarks Nationalbank og SKAT 
om pensionsformuer

• NB gav medfinansiering ved opstart

• NB definerede dataindhold i 
indberetningerne

• NB stod for størstedelen af 
fejlsøgningen mv.

• SKAT: Havde ‘ledningerne’ ud til de 
ca. 130 indberettere
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Publicering, NYT, Statistikbank, hjemmeside

22. juni 2015:

• Pensionsformuer 2014

• Fast ejendom og biler 2004-2014

Januar 2016:

• Det hele

Adgang via forskerordningen
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Fra Nyt 22. juni 2015:

6/29/201510

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80 år og over

Mænd KvinderKr.


