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omhandler indkomståret 2001. Statistikken afløses af Indkomststatistik som første
gang offentliggøres december 2003 for indkomståret 2002- varedeklaration
"Personindkomster".
Formålet med statistikken er at give oplysninger til statistiske opgørelser
vedrørende befolkningens indkomst-og fradrags-forhold. Skatteorienteret
indkomststatistik blev første gang offentliggjort for indkomståret 1983. Før 1983
blev indkomstoplysninger offentliggjort i den såkaldte
selvangivelsesundersøgelse. Denne baserede sig på en stikprøveundersøgelse af
selvangivelserne.
Indkomststatistikregisteret, som danner basis for skatteorienteret indkomststatistik
er principielt blevet dannet siden 1970. Først fra 1976 har det været muligt at
danne sammenlignelig statistik om indkomster.
Denne varadeklaration opdateres ikke mere da der ingen ændringer er.
0.5 Brugere og anvendelsesområder
Brugere:
Kommuner, ministerier, organisationer og forskningsinstitutioner samt pressen.
Anvendelsesområder:
Belysningen af udviklingen i og sammensætningen af forskellige
befolkningsgruppers indkomst.
0.6 Kilder
Fra Told- og skattestyrelsen Det Centrale Skatteyderregister (CSR), Det Centrale
Oplysningsseddelregister (COR),Det Centrale Pensionsregister og
Pensionsafgifstregisteret.
Derudover er anvendt flg. registre i Danmarks Statistik: Erhvervsregisteret,
Register for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA),
Dagpengeudbetalingsregister, Befolkningsstatistikregister,
Arbejdsklassifikationsmodul (AKM), Børnetilskudsstatistikregister,
Pensionsstatistikregister og Boligstøttestatistikregister.
Det Centrale Slutligningsregister-persondel (CSRP) fra Told- og Skattestyrelsen,
udtrukket primo november.
Det centrale skatteyderregisters ligningsdel indeholder dels de indkomst-,
fradrags- og formueoplysninger, kommunerne indberetter til Told- og
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Skattestyrelsen på grundlag af selvangivelserne, og dels en række af de
oplysninger, som arbejdsgivere, pengeinstitutter og kommuner mv. ifølge
skattekontrolloven skal indberette til skattemyndighederne. Herudover indeholder
registeret oplysninger til brug for udmåling af indkomstafhængige sociale ydelser.
Endelig indeholder registeret forskellige baggrundsoplysninger til administrativt
brug, fx. vedrørende pensions -og sambeskatningsforhold og forskellige
beregnede beløb i forbindelse med skatteopgørelsen.
Det Centrale Oplysningsseddelregister (COR) fra Told- og Skattestyrelsen,
udtrukket ultimo august.
Oplysningsseddelregisteret bygger på de oplysninger, der af arbejdsgivere og
andre, der udbetaler løn, vederlag, pension eller lignende, skal indsendes til
skattemyndighederne. Oplysningssedlerne indeholder for hvert enkelt
ansættelsesforhold oplysninger bl.a. om størrelsen og arten af indkomsten,
størrelsen af ATP-bidraget og hvilket beløb, der indeholdes i A-skat.
Oplysningsseddelregisteret giver således i modsætning til skatteyderregisteret
mulighed for, at opdele A-indkomsten på forskellige indkomstarter, fx. løn,
arbejdsløshedsdagpenge og sociale pensioner. Oplysningsseddelregisteret
indeholder også oplysninger om visse arter af B-indkomst, fx. B-skattepligtige
dagpenge.
Det Centrale Pensionsregister (CPS) fra Told- og Skattestyrelsen, udtrukket i
august.
Registeret indeholder oplysninger om pensionsbidrag, som forsikringsselskaber,
pensionsselskaber, pengeinstitutter og andre der administrerer
pensionsordninger, skal indberette til skattemyndighederne.
Pensionsafgiftsregisteret (PAF) fra Told- og Skattestyrelsen, udtrukket i august.
Registeret bygger på de oplysninger om de afgiftspligtige pensionsudbetalinger,
som forsikringsselskaber, pensionsselskaber, banker og andre der administrerer
pensionsordninger, skal indberette til skattemyndighederne.
Danmarks Statistiks Erhvervsregister
Registeret indeholder oplysninger om juridiske erhvervsenheder og om eventuelle
afdelinger. Der findes ligeledes oplysninger om ansvarlige indehavere af
registrerede virksomheder. Der indgår i registeret en række identifikationer bl.a.
en eventuel ansvarlig indehavers personnummmer, samt oplysninger om
beliggenhed, ejerform, branche og størrelse.
Danmarks Statistiks Register for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger
(AMFORA)
AMFORA indeholder for hver enkelt person bl.a. oplysninger om varighederne af
de perioder, hvor personen har været på arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.
Danmarks Statistiks Dagpengeudbetalingsregister
Registeret indeholder oplysninger om personer, der er arbejdsløshedsforsikrede
og modtager arbejdsløshedsdagpenge (excl. feriedagpenge). Der findes i
registeret bl.a. oplysninger om udbetalte dagpenge (excl. feriedagpenge9 på
ugebasis.
Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
Befolkningsstatistikregisteret indeholder grundlæggende demografiske
oplysninger om hele landets befolkning. Registerets grundlag er det centrale
perssonregister (CPR)
Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
AKM indeholder oplysninger om erhvervs- og beskæftigelsesforhold for den
skattepligtige del af befolkningen. Registeret er dannet på basis af indberetninger
fra virksomheder og offentlige lønsystemer (Lønstatistikregisteret) og ved en
maskinel proces, hvor hver enkelt person tildeles erhvervs- og stillingskoder på
grundlag af oplysninger fra en lang række registre, bl.a. COR og CSR.
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Danmarks Statistiks Børnetilskudsstatistikregister
Danmarks Statistiks Pensionsstatistikregister
Danmarks Statistiks Boligstøttestatistikregister
Pensionsstatistikregisteret, børnetilskudsstatistikregisteret og
boligstøttestatistikregisteret bygger på oplysninger fra de fælleskommunale
sociale registre og fra de tilsvarende registre fra Københavns kommune.
0.7 Indsamlingshjemmel
Lov om Danmarks Statistik, § 6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000)
0.8 Indberetningsbyrde
Respondentbyrden er nul, da alle oplysninger indsamles via Told- skats regsitre.
0.9 EU-regulering
Ingen
Til toppen
1 Indhold
1.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken indeholder oplysninger om gennemsnitlig bruttoindkomst (indkomst
der kommer til almindelig beskatning - beregnet af Danmarks Statistik),
skattepligtig indkomst, og skat og lignende.
Den gennemsnitlig bruttoindkomst er videre opdelt på indkomsttyper for forskellige
sociogrupper.
Skattepligtige personer er endvidere fordelt efter alder, socioøkonomisk gruppe,
bruttoindkomstens størrelse, skattepligtig indkomst størrelse og amt. For hver
kommune er vist antal skattepligtige personer, den gennemsnitlige størrelse for
bruttoindkomst, skattepligtig indkomst samt skat og lignende. For
skattebegunstigede pensionsordninger er vist antal personer og gennemsnitlig
indbetaling på aldersgrupper og på socioøkonomiske grupper.
1.2 Statistiske begreber
Population: Personer som er 15 år ved årets slutning og som er fuldt skattepligtige
i hele det pågældende år, hvilket hovedsageligt vil sige personer, der hele året har
haft fast bopæl i Danmark.
Variable:
Socioøkonomisk gruppe: Oplysning om socioøkonomisk gruppe
(arbejdsklassifikationsmodulet)
klassificerer den enkelte person efter hovedindtægtskilde, omfang og type af
beskæftigelse samt ledighed og uddannelses periode i løbet af året. Før 1996
klassificeret efter hovedindtægtskilde, omfang og type af beskæftigelse samt
uddanneslesperiode i løbet af året.
Bruttoindkomst: Bruttoindkomsten omfatter al indkomst (før fradrag af
arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension), der inddrages under den almindelige
indkomstbeskatning, herunder indkomst som medarbejdende ægtefælle.
Underskud af selvstændig virksomhed samt fradrag for medarbejdende ægtefælle
indgår i bruttoindkomsten som negativ indkomst.
Indkomster, der ikke er omfattet af den almindelige indkomstbeskatning og
således ikke inkluderet i bruttoinkomsten, omfatter bl.a. de fleste kapitalgevinster,
aktieindkomster, arv og visse gaver, forskellig tillæg til offentlige pensioner, visse
ydelser efter lov om social aktivering, boligsikring, boligydelse til pensionister og
børnetilskud.
Skattepligtig indkomst: Den skattepligtige indkomst er i statistikken opgjort som
bruttoindkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, den midlertidige pension og
fradrag.
Virksomhedsindkomst i bruttoindkomsten: Virksomhedsoverskud, der opspares i
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henhold til virksomhedsordningen og konjunkturudligningsordningen er ikke
omfattet. Derimod er hævet opsparet overskud i virksomhed fra tidligere år
medregnet i bruttoindkomsten.Virksomhedsindkomsten korrigeres for overførsler
imellem ægtefæller.
Udenlandsk indkomst omfatter arbejdsindkomst, kapitalindkomst,
pensionsindkomst og virksomhedsindkomst.
Skat og lignende:Skat og lignende består af statsskat, amtsskat, kommuneskat,
kirkeskat, formueskat, betalt udenlandsk skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig
pension.
Fradrag: Fradrag omfatter de beløb, skatteyderen på selvangivelsen kan trække
fra bruttoindkomsten før beskatning, men ikke personfradragene. Renteudgifter,
herunder erhvervsrenter, er ikke fratrukket i bruttoindkomsten, men indgår i
statistikken som fradrag. Det betyder, at nettooverskud af virksomhed er opgjort
før fradrag af renteudgifter. Bl.a. af denne grund, kan bruttoindkomsten ikke
umiddelbart anvendes som grundlag for sammenligning af selvstændiges og
lønmodtageres indtjening. Lønmodtagerfradrag består af befordringsfradrag,
arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent samt øvrige lønmodtagerudgifter.
Til toppen
2 Tid
2.1 Referencetid
Indkomstoplysningerne refererer til indkomståret.
2.2 Udgivelsestid
Den skatteorienterede indkomststatistik udkommer årligt og ca. 1 år efter
afslutningen på det indkomstår, som statistikken vedrører.
2.3 Punktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede
tidspunkt.
2.4 Hyppighed
Årligt
Til toppen
3 Pålidelighed og usikkerhed
3.1 Samlet pålidelighed
Indkomstoplysningerne i Told- og Skattestyrelsens registre tages i denne statistik
som udtryk for de faktiske indkomster. Det skal hertil bemærkes, at fx. sort arbejde
og fejlbehæftede/mangelfulde indberetninger til skattevæsenet vil bevirke, at der
ikke bliver fuldstændig sammenfald mellem de faktiske indkomster og
indkomsterne, som de opgøres i denne statistik.
Da oplysningerne som udgangspunkt stammer fra et administrativt register, er de
generelt af høj kvalitet. Det skal dog bemærkes, at anvendelse af administrative
registre til statistiske formål kan medføre problemer i forhold til statistikken.
Oplysninger med direkte betydning for det formål den administrative myndighed
varetager, vil være mere pålidelige end oplysninger, der ikke har en sådan
betydning. Fx. baseres opdelingen af A-indkomsten på forskellige indkomsttyper
sig på en kode på oplysningssedlen, som den administrative myndighed kun har
ringe selvstændig interesse i. Dette bevirker, at kvaliteten af denne kode for nogle
indkomsttyper ikke er særlig høj. Det har især givet problemer med afgrænsningen
af A-kasseydelser, som derfor estimeres i en særskilt model. Også bestemmelsen
af tjenestemandspension og andre arbejdsmarkedspensionsudbetalinger foregår
af denne grund ved estimation i en særskilt model.
Registrene fra Told- og Skattestyrelsen opdateres løbende og aldrig eller først på
et meget sent tidspunkt kan betragtes som endelige. De registeruddrag, der
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anvendes i statistikken og opfattes som endelige, vil således kunne indeholde
oplysninger, der senere ændres i de administrative kilderegistre.
I langt de fleste tilfælde har disse registerproblemer ingen eller kun uvæsentlig
betydning for de statistiske opgørelser. Oplysninger for meget små grupper af
personer, må dog tolkes med forsigtighed.
Estimationen af de samlede A-kasseydelser baserer sig på oplysninger fra COR,
og fordelingen af ydelserne på forskellige typer A-kasseydelser baserer sig på
andre registre. Resultatet af en estimationsmodel er i sagens natur underlagt
betydelig usikkerhed. Det samme forhold gør sig gældende i forbindelse med
estimationen af tjenestemandspension og øvrige
arbejdsmarkedspensionsudbetalinger.
3.2 Usikkerhedskilder
Se under 3.1
3.3 Tal for usikkerhed
Der er ikke muligt at beregne meningsfulde tal for usikkerheden på tallene i denne
statistik.
Til toppen
4 Sammenlignelighed
4.1 Sammenlignelighed over tid
Bruttoficeringen af flere overførselsindkomster i forbindelse med skattereformen af
1. januar 1994 har medført mindre problemer med sammenligneligheden over tid.
Skattereformen viser sig især i niveauet for offentlige pensioner til enlige, hvor det
udbetalte beløb blev forhøjet samtidig med, at personfradraget reduceredes. I
forbindelse hermed blev en række indkomster, der tidligere var skattefrie, bl.a.
nogle tillæg til pensionen og den løbende kontanthjælp, gjort skattepligtige.
Samtidig betød reformen, at lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal
betale arbejdsmarkedsbidrag.
4.2 Sammenlignelighed med anden statistik
Skatteorienteret indkomststatistik baserer sig på det samme register som de fleste
andre indkomststatistiske opgørelser fra Danmarks Statistik. Der er således
umiddelbar sammenlignelighed.
Visse af de overførselsindkomster, der findes i indkomststatistikken, opgøres også
på basis af udbetalinger fra de fælleskommunale sociale registre. Der vil ikke
kunne opnås fuldstændig sammenfald imellem de to opgørelser, selv om der
naturligvis gerne skulle være en høj grad af sammenfald.
4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal
Statistikken offentliggøres ikke i en foreløbig version. Dele af statistikken
offentliggøres dog i indkomststatistik (foreløbig) ca. et ½ år før denne statistiks
udgivelse. Forskellen på foreløbige og endelige data ligger normalt mellem 0,0 og
0,3 pct.
Til toppen
5 Tilgængelighed
5.1 Distributionskanaler
Nyt fra Danmarks Statistik,
Indkomst forbrug og priser(Statistiske Efterretninger)
www.statistikbanken.dk: Skattepligtige personer
www.statistikbanken.dk: Skattepligtige Bruttoindkomster
www.statistikbanken.dk: Indkomster/fradrag fra selvangivelsen
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5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder
Grundmaterialet findes i Indkomststatistikregisteret med oplysninger på
personniveau. Registeret rummer indkomstoplysninger på et betydeligt mere
detaljeret grundlag, som kan leveres på servicebasis.
Dokumentation for de enkelte variable findes på:
WWW.DST/VEJVISER I STATISTIK/Dokumentaion af statistik/TIMES/Indkomst
forbrug og priser/Skatteorienteret indkomststatistik
5.3 Dokumentation
Der foreligger ingen øvrige dokumentation
5.4 Øvrige oplysninger
Der foreligger ingen øvrige oplysninger.
Til toppen
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