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1 Indledning
Formålet med Indkomstskat for personer er at belyse fordelingen af de personlige indkomst- og
formueskatter, som de foreligger ved slutligningen. Statistikken dækker fra perioden 1994 og
offentliggøres årligt i september måned. Statistikken blev første gang udarbejdet i 1903, men i den
nuværende form findes statistikken fra 1994 og frem.

2 Indhold
Statistikken er en årlig opgørelse af de personlige indkomst- og formueskatter, som de foreligger ved
slutligningen. Statistikken indeholder oplysninger om skattegrundlag, skatteberegninger og
skattearter samt en beskrivelse af forskuds- og slutskat.

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).
Et samlet overblik over sammenhæng mellem de forskellige indkomst- og fradragsbegreber i forhold
til den personlige indkomstbeskatning vises i denne figur.
Størstedelen af statistikken bliver også opdelt på både kommuner og regioner. Dog er der enkelte
skattearter bl.a. dødsboskat samt andre manuelle skatter, hvor opgørelsen kun er muligt på et helt
aggregeret niveau.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Statistikken opgøres efter skattetype og geografisk inddeles statikken efter regioner og kommuner.

2.3 Sektordækning
Ikke relevant for denne statistik.

2.4 Begreber og definitioner
Skattepligtig person: Fuldt skattepligtige er defineret som personer med bopæl i Danmark. Personer
med bopæl i udlandet, der har haft bopæl her i landet inden for de sidste fire år, er også
skattepligtige, medmindre de betaler indkomstskat til fremmed stat, og denne ikke er åbenbart
lempeligere end dansk indkomstskat. Denne regel gælder også Grønland og Færøerne. Skattepligten
omfatter også personer, der opholder sig her i landet i mindst seks måneder uden dog at have bopæl
her. For kursister og studerende indtræder skattepligten først efter 365 dages ophold inden for en 2års periode. Endelig er danske statsborgere, som af staten er udsendt til tjeneste i udlandet, fuldt
skattepligtige i Danmark.
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2.5 Enheder
Enheden er den enkelte person.

2.6 Population
Alle skattepligtige personer i Danmark over 15 år.

2.7 Geografisk dækning
Dækker personer med fuld skattepligt til Danmark, også selv om de ikke har bopæl i landet.

2.8 Tidsperiode
Statistikken dækker perioden fra 1994.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Mio. kr.

2.11 Referencetid
Kalenderåret.

2.12 Hyppighed
Årlig.

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
Der er ingen direkte respondentbyrde, da data er indsamlet til andre formål.
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2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens Emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks
Statistik.

3 Statistisk behandling
Data udtrækkes årligt fra Skattestyrelsen. Ikke alle skattepligtige personer er indeholdt i
dataudtrækket, så der beregnes indkomstskat for de manglende personer, så det er muligt at
beskrive udviklingen, for alle skattepligtige. Validering foregår ved at sammenligne niveauet på de
samlede indkomstskatter i forhold til året før, hvor der bl.a. bliver taget højde for både
konjunkturudsving og evt. satsændringer. Data for de to foregående år bliver også opdateret, da nye
data er tilgængelig, hvor lignende validering bliver foretaget.

3.1 Kilder
Datagrundlaget er Skattestyrelsens system 28, som er en oversigt over alle indkomster, fradrag og
skatter i indkomståret. Systemet indeholder optællinger af lignede årsopgørelser på bl.a. alle
skattearter samt indkomst- og fradragsarter. Disse optællinger bliver opdaterede løbende, da flere
lignede personer kommer til, og evt. ændringer til allerede lignede oplysninger bliver indarbejdet.

3.2 Indsamlingshyppighed
Data indsamles årligt med periodiske opdateringer tre gange årligt. Skattestyrelsen opdaterer
system 28 løbende.

3.3 Indsamlingsmetode
Registerdata fra Skattestyrelsens system 28. Systemet er et opslagssystem, hvor man kan finde
optællinger af lignede årsopgørelser i forskellige tabeller.

3.4 Datavalidering
I forbindelse med udgivelse af nyt år foretages en validering af niveauet i forhold til året før. I den
forbindelse tages der også højde for konjunkturen og evt. satsændringer. Data for de to foregående
år bliver også reviderede, og der foretages en validering af udviklingen i forhold til seneste
udgivelse.
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3.5 Databehandling
I dataudtrækket fra Skattestyrelsen er det ikke alle skattepligtige personer, som er inkluderet.
Derfor er det nødvendigt at opregne udtrækket sådan, at statistikken derved kan belyse den totale
personbeskatning fra alle skattepligtige personer over 15 år i Danmark og ikke kun den andel, som
Skattestyrelsen har færdiglignet. Opregningen foretages ved at sammenholde antal lignede personer
med samlet antal skattepligtige personer.
Opregningsmetoden udarbejdes både på et aggregeret Danmark samt udarbejdet for både
kommuner og regioner, hvor derved forskellige opregningskoefficienter benyttes i opgørelsen for
både kommuner, regioner og hele Danmark. For den kommunevise opgørelse af slutskatter er
indkomstskatterne fordelt på slutligningskommuner. Slutligningskommunen er normalt den
kommune, hvor skatteyderen er registreret pr. 31. december i indkomståret. For skatteydere, der i
løbet af indkomståret flytter mellem 2 kommuner, sker der en efterfølgende fordeling af kommuneog kirkeskatteprovenuet mellem de pågældende kommuner. Samme opgørelsesmetode er benyttet
for slutligningsregion.
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. Statistikken efterspørges bredt af ministerier,
politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og pressen. Statistikken har
stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere.

4.1 Brugerbehov
Brugerne er ministerier, kommuner, regioner, politikere, interesseorganisationer, private
virksomheder og privatpersoner, som ønsker at følge udviklingen i personbeskatningen. Statistikken
kan blive anvendt til at opgøre slutskatter fordelt på skattearter.

4.2 Brugertilfredshed
Danmarks Statistik har flere fora, hvor centrale brugere af statistikken har mulighed for at deltage,
fx: Brugerudvalg for Økonomisk Statistik har følgende overordnende opgaver: - drøfte og evaluere
de opnåede resultater og den planlagte udvikling i den økonomiske statistik - drøfte brugernes brug
af den økonomiske statistik og deres behov for ny statistik - drøfte kvalitet, dokumentation og
formidling af den økonomiske statistik

4.3 Fuldstændighed af data
Alle data offentliggøres.
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5 Præcision og pålidelighed
I de første offentliggørelser af statistikken, mangler oplysninger for nogle skattepligtige. Disse
personers skatteindbetalinger bliver derfor beregnet for at give et samlet billede af udviklingen i
indkomstskatter for personer. Også i den endelige udgave af statistikken mangler nogle
skattebetaleres oplysninger statistikken indeholder derfor beregnede tal. I de foreløbige versioner af
statistikken bliver enkelte skattearter korrigeret for skævheder, da disse skattearter potentielt er
underestimeret i forhold til den endelige værdi.

5.1 Samlet præcision
Ved første offentliggørelse af et indkomstår er ca. 99,0 pct. lignede, mens der ved den anden
offentliggørelse er ca. 99,6 pct. lignede. Ved tredje offentliggørelse af et indkomstår er ca. 99,9 pct.
lignede.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Processen for slutligning er kompleks, hvor nogle ligningssager kan tage længere tid at færdiggøre
end andre. Derfor vil der ved første udgivelse for et givent år mangle nogle personer, som ikke er
færdiglignet. Dette betyder, at ikke alle skattepligtige personer er indeholdt i dataudtrækket og
derfor opregnes skattetallene for at kunne beskrive indkomstskatterne for alle skattepligtige
personer i Danmark. Dette gøres ved hjælp af en opregningskoefficient, som er antal lignede
personer i forhold til det samlede antal skattepligtige personer. Som konsekvens vil bortfaldet og
dermed opregningskoefficienten også være størst her. Jo længere data er i ligningsprocessen, jo
mindre bliver også opregningskoefficienten. Den faldende opregningskoefficient skyldes, at nogle
personer har længere frister til at indberette til Skattestyrelsen end andre, nogle vælger ikke at
indberette deres oplysninger til Skattestyrelsen, nogle har mere komplekse sager og der kan også
være rettelser til tidligere færdigligninger. Dog på grund af bortfald og målefejl er det stadig
nødvendigt at benytte opregningskoefficienten ved endelige versioner.
Statistikken dækker stort set alle skattepligtige. Dette skyldes, at data kan henføres til det relevante
år, som data faktisk tilhører. Dette vil sige, at hvis en sag først bliver afsluttet i 2021, men
omhandler 2019, vil sagen henføres tilbage til personbeskatningen i 2019 og ikke være en del af
skatten i 2021.
Ved foreløbige tal er det nødvendigt for enkelte skattearter at blive korrigeret for bias. Dette skyldes
at disse skattearter potentielt er underestimeret i forhold til den endelige værdi. Korrektionen er
baseret på tidligere års forskel mellem foreløbig og endelig tal. Korrektionen fjernes ved endelige
versioner.

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.
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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 god 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.

5.8 Praksis for revisioner
Danmarks Statistik trækker foreløbige tal for 2021 i september måned 2022. For indkomståret 2020
er data trukket i maj 2022, mens data fra indkomstårene 2017 ±er baseret på ændringskørsler
fra november måned i år to efter afslutningen af det enkelte indkomstår. Fra år 2017 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 tallene først
offentliggøres i september, er, at det er nødvendigt at afvente, at ligningsprocessen i Skattestyrelsen
er tilstrækkeligt fremskredet til, at oplysningerne i registret har tilstrækkelig god 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 følger revisionsrytmen fra nationalregnskab og foretager derfor kun ændringer for de
seneste tre år, mens de øvrige år betragtes som endelige.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken offentliggøres årligt i september måned. Første version af de foreløbige indkomstskatter
udgives i september måned efter indkomstårets udløb. De endelige indkomstskatter udgives tre år
efter indkomståret. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte
udgivelsestider.
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6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Statistikken offentliggøres årligt i september måned. Første version af de foreløbige indkomstskatter
udgives i september måned efter indkomstårets udløb. De endelige indkomstskatter udgives tre år
efter indkomståret. Udgivelserne følger revisionsrytmen for nationalregnskab samt Danmarks
Statistiks revisionspolitik.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt
i udgivelseskalenderen.

7 Sammenlignelighed
Statistikken blev første gang opgjort i 1903. Skattereformen i 1987 ændrede en del på indkomst- og
fradragsbegreberne, og det gør det ikke muligt direkte at sammenligne tallene før og efter dette. Før
var tallene opdelt i bruttoindkomst og fradrag, men fra 1987 opdelt på personlig indkomst,
kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Den internationale sammenlignelighed er vanskelig
grundet definitions- og opgørelsesmæssige forskelle i de forskellige lande. Derudover er det muligt
fra 2017 for at sammenligne primærstatistikken for personbeskatningen og
nationalregnskabsopgørelsen af personlige indkomstskatter ved brug af en overgangstabel.

7.1 International sammenlignelighed
Der er definitions- og opgørelsesmæssige forskelle mellem lande, som man skal være opmærksom
på ved sammenligning af indkomstskatter. Hovedformålet med de nationale statistikker er normalt
ikke at imødekomme en international sammenligning, men at tilgodese landenes individuelle
informationsbehov og ±tradition.
Beskatningen i Danmark afviger markant fra alle andre lande i Europa, herunder også de andre
nordiske lande. Indkomstskatterne i Danmark udgør en meget stor andel af den samlede danske
beskatning, hvorimod bidrag til sociale ordninger udgør en meget beskeden del. I andre europæiske
landet er sociale bidrag høje, mens indkomstskatterne er lave, hvilket er modsat den danske
beskatning. Blandt OECD-lande er det kun New Zealand og Australien, som har en skattestruktur,
der minder om den danske.

7.2 Sammenlignelighed over tid
Fra indkomstskattens indførelse i 1903 til skattereformen i 1987 var det gældende princip, at den
skattepligtige indkomst ±som er bruttoindkomsten fratrukket udgifterne til at erhverve denne ±
blev beskattet efter den samme skala. Med skattereform i 1987, blev der ændrede en del på
indkomst- og fradragsbegreber og dermed brudt med dette ensartede skatteprincip. Derfor er det
kun muligt at sammenligne tal tilbage til 1987, da nu er skattetallene opdelt på personlig indkomst,
kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag, hvorimod tidligere blev de opdelt efter bruttoindkomst
og fradrag. For indkomstårene fra 1987 til 2016 bygger opgørelserne på en ændringskørsel fra juli
måned godt 1½ år efter indkomståret. For disse indkomstår kan opgørelserne betragtes som
endelige, hvor ingen opregning til fuld population er foretaget. Fra 2017 og frem er både foreløbige
og endelige tal opregnet til fuld population ved hjælp fra en opregningskoefficienten
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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.
Danmarks Statistik trækker foreløbige tal for 2021 i september måned 2022. For indkomståret 2020
er data trukket i maj 2022, mens data fra indkomstårene 2017 ±er baseret på ændringskørsler
fra november måned i år to efter afslutningen af det enkelte indkomstår. Fra år 2017 sker der en
opregning til fuld population, og disse tal danner også grundlag for beregningen af
indkomstskatterne i september-versionen af de offentlige finanser.

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.

8 Tilgængelighed
Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Offentlige finanser (Statistiske
Efterretninger). Derudover indgår tallene og en uddybende tekst i publikationen Skatter og afgifter.
Oversigt 2021. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Personskatter. Se mere på emnesiden
om skatter og afgifter.

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 udgives i Nyt fra Danmarks Statistik Indkomstskat for personer.

8.5 Publikationer
Tallene og en uddybende tekst indgår i publikationen Skatter og afgifter. Oversigt 2021.
Publikationen offentliggøres årligt.
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8.6 Statistikbanken
Personbeskatningen offentliggøres i Statistikbanken under emnet Personskatter, hvor følgende
tabeller findes med årlige tal:






PSKAT1: Skatteydernes indkomster og skatter efter type
PSKAT2: Indkomster og fradrag ved slutligningen efter type
PSKAT3: Skattepligtige personer efter skattetype
PSKAT4: Slutskat efter område og indkomstskattetype

8.7 Adgang til mikrodata
Danmarks Statistik har kun adgang til aggregeret personbeskatning for henholdsvis kommuner og
hele Danmark. Disse data er allerede tilgængelig i Statistikbanken.

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.

8.10 Diskretionering og databehandling
Ingen diskretionering er foretaget i forbindelse med databehandlingen af statistikken, da den
offentliggøres på et aggregeret niveau.

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 2021.

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. 39 17 345 3, email: psv@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik
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9.2 Kontor, afdeling
Offentlige Finanser, Skatter og afgifter

9.3 Kontaktpersonens navn
Per Svensson

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
psv@dst.dk

9.7 Telefonnummer
39 17 34 53

9.8 Faxnummer
N/A
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