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Indkomst i alt, før skat mv.
Indkomst i alt, før skat mv. er summen af erhvervsindkomst, offentlige
overførsler, private pensioner, formueindkomst og anden personlig
indkomst. Det er således personens/familiens samlede indkomst før
skat, arbejdsmarkedsbidrag og personlige renteudgifter er trukket fra.
Opdeling i statistikbanken

Tabel 1

Indkomst i alt er summen af erhvervsindkomst, offentlige overførsler, private pensioner, formueindkomst samt anden personlig indkomst. Alle disse indkomster er
før skat. Nedenfor er vist et eksempel, der illustrerer sammensætningen af Indkomst i alt. De til enhver tid nyeste tal samt længere tidsserier kan findes i statistikbanken.
Indkomst i alt, før skat mv. – gennemsnit for personer over 14 år. 2015
kr.
+

Erhvervsindkomst

210.232

+

Offentlige overførsler

61.396

+

Private pensioner

20.520

+

Formueindkomst, brutto

13.557

+

Anden personlig indkomst

=

Indkomst i alt, før skat mv.

2.437
308.144

Indkomst i alt, før skat mv. og dens bestanddele opgøres både for personer og familier.
Figur 1

Indkomst før skat opdelt efter indkomsttype og fordelt på alder. 2015
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Kilde: www.statistikbanken.dk/indkp111

Indkomsterne er brutto

Indkomst i alt, før skat mv. er det tætteste man kommer på bruttoindkomsten i
indkomststatistikken, idet den ikke er fratrukket skatter, arbejdsmarkedsbidrag og
renteudgifter. Bruttoindkomsten, som defineret af SKAT er ikke længere en del af
indkomststatistikken. Søger man data om bruttolønnen bør man i stedet betragte
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de samlede lønomkostninger i lønstatistikken, som opgøres pr. arbejdstime eller pr.
måned for en fuldtidsansat.
Indkomster indgår én gang

Danmarks Statistik søger overordnet at sikre, at alle indkomster kun indgår én
gang over et livsforløb, og at de så vidt muligt indgår første gang, pengene er til
rådighed. For eksempel indgår obligatoriske arbejdsmarkedspensioner først, når
pensionen udbetales, mens private frivillige pensionsopsparinger medtages, når de
indbetales.

Indkomst indgår det år,
den er tjent

Nogle selvstændige vælger via virksomhedsordningen at vente med at få udbetalt
en del eller hele overskuddet i deres virksomhed. I Danmarks Statistiks opgørelser
indgår indkomsten for selvstændige dog altid i det år, den er tjent. Læs mere i papiret om erhvervsindkomster.

Indkomster der mangler
i opgørelsen

Danmarks Statistiks opgørelse giver ikke et komplet billede af den samlede indkomst. Grundet manglende data herom indgår følgende indkomster ikke i opgørelsen af indkomst i alt, før skat mv.:










Lån
Negative indkomster

Dokumentation

Indkomster fra sort arbejde
Arv, gaver og økonomisk hjælp fra familiemedlemmer
Lotterigevinster
Forsikringsudbetalinger
Arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag
Afkast på frivilligt indbetalte pensionsordninger
Hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide
Tilskud til medicin, tandlæge, fysioterapi mm.
Avancer på boliger som følge af prisstigninger og -fald

Optagelse af lån betragtes ikke som en indkomst.
I nogle tilfælde forekommer negative indkomster. Dette gælder særligt for selvstændige med underskud i deres virksomhed samt for personer med meget store
tab på aktier.
Dokumentation til forskere og brugere af mikrodata
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