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Skat mv.
Skat mv. består af indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag. Indkomstskat omfatter statsskatter (bund- og topskat), kommuneskat, sundhedsbidrag, ejendomsværdiskat, aktieskatter og foreløbig betalt virksomhedsskat. Kirkeskatten betragtes som værende frivillig og indgår
derfor ikke.
Opdeling i statistikbanken

Tabel 1

Skat mv. opdeles i statistikbanken i de to kategorier: indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag. Nedenfor er vist et eksempel, der illustrerer sammensætningen af Skat
mv. De til enhver tid nyeste tal samt længere tidsserier kan findes i statistikbanken.
Skat mv. – gennemsnit for personer over 14 år. 2015
kr.
+

Indkomstskat

82.782

+

Arbejdsmarkedsbidrag

16.478

=

Skat mv.

99.259

Skat mv. og dens bestanddele opgøres både for personer og familier.
Indkomstskat

Indkomstskat består af statsskatter (bund- og topskat), kommuneskat, sundhedsbidrag, ejendomsværdiskat, aktieskatter og foreløbig betalt virksomhedsskat. Kirkeskatten betragtes som frivillig og indgår derfor ikke i opgørelsen.

Arbejdsmarkedsbidrag og
særlig pensionsopsparing

Arbejdsmarkedsbidrag findes særskilt i statistikbanken, men er her benævnt Arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing. Det skyldes, at der fra 19982003 blev indbetalt 1 pct. af ens bruttoløn på en særlig pensionsopsparing (SP).
Fra og med 2004 indeholder kategorien alene arbejdsmarkedsbidrag, idet SPordningen blev lukket i 2003.

Eksempel på anvendelse

Figur 1 opdeler befolkningen i 10 lige store grupper (deciler) efter størrelsen af
deres ækvivalerede disponible indkomst og viser, hvor stor en procentdel af deres
indkomst før skat, hver af disse grupper betaler i indkomstskat.

Figur 1

Skattens andel af indkomst før skat1 fordelt på deciler efter ækvivaleret disponibel indkomst. 2015
40

Pct.

35

Øvrig skat

30

Aktieskat

25

Ejendomsværdiskat

20

Topskat

15

Bundskat

10

Sundhedsbidrag

5

Kommuneskat

0

Arbm.bidrag

-5
1

2

3

4

5

1 Indkomst før skat er her tillagt lejeværdi af egen

Progressiv beskatning

6

7

8

9

10
Decil

bolig og fratrukket renteudgifter.

Som det fremgår af figuren, er der progressiv beskatning i Danmark. Det vil sige, at
skatteprocenten stiger med indkomstens størrelse. Således er de 10 pct. med højest

1/2

ækvivaleret disponibel indkomst den gruppe, der betaler den største andel af deres
samlede indkomst i indkomstskat.
Bundskat

Topskat

Bundskat er en statslig indkomstskat, der betales af alle med en indkomst. Bundskatten beregnes af den personlige indkomst (erhvervsindkomst, offentlige overførsler og pensionsudbetalinger) – med tillæg af positiv nettokapitalindkomst.
Bundskat betales af den del af den personlige indkomst, der overstiger personfradraget. Personfradraget betyder i 2017, at man ikke skal betale skat af de første
44.000 kr. af indkomsten. I 2017 var bundskatten på 10,08 pct.
Topskat er også en statslig indkomstskat. Den betales af den del af den personlige
indkomst, der overstiger en fastsat topskattegrænse. I 2017 var denne grænse på
479.600 kr. før skat og efter arbejdsmarkedsbidrag. Topskatten lå i 2017 på 15 pct.

Kommuneskat

Den enkelte kommune fastsætter selv den kommunale skattesats. I 2017 var den
gennemsnitlige kommuneskat på 24,9 pct. Kommuneskatten betales af den skattepligtige indkomst, som er indkomsten efter, at indkomsten er fratrukket personfradrag, beskæftigelsesfradrag (kun personer i beskæftigelse får dette), befordringsfradrag mv.

Sundhedsbidrag

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev der indført et sundhedsbidrag,
der bidrog til at betale for de regionale og kommunale sundhedsudgifter, fx hospitaler. Indtil 2011 udgjorde sundhedsbidraget 8 pct. af den skattepligtige indkomst
fratrukket personfradraget. Fra 2012 er det blevet sænket med 1 procentpoint hvert
år, mens bundskatten er blevet hævet tilsvarende. I 2019 vil sundhedsbidraget være
helt væk.

Arbejdsmarkedsbidrag

Aktieskat

Ejendomsværdiskat er
en indkomstskat

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) er en skat på 8 pct., der betales af alle former
for erhvervsindkomst. Det vil fx sige løn, honorarer, overskud af selvstændig virksomhed, feriepenge og frynsegoder. AM-bidrag trækkes før de øvrige skatter.
Aktieindkomst omfatter aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber samt
fortjenester og tab ved salg. I 2017 er aktieskatten på 27 pct. op til 51.700 kr., herefter er den på 42 pct.
Ejendomsværdiskatten betragtes som en indkomstskat, fordi den i 2000 afløste
den tidligere skat på lejeværdi af egen bolig, der blev betragtet som en indkomst.
Ejendomsværdiskatten blev netop indført med den begrundelse, at det er en skat
på den husleje, som boligejerne sparer.
Elementer der ikke er inkluderet i Skat mv.

Grundskyld er ikke
en indkomstskat

Kirkeskat

Moms og afgifter

Grundskyld/ejendomsskat betragtes som en formueskat og den opkræves indirekte
over huslejen for lejere. Den er derfor ikke en del af opgørelsen over indkomstskatter. I Statistikbankens indkomsttabeller kan brugere med interesse herfor dog finde
den gennemsnitlige grundskyld for henholdsvis ejere og lejere. Grundskylden betalt
af lejere er beregnet på baggrund ejendomsskatten for hele ejendommen som fordeles ud på alle voksne som bor i ejendommen på baggrund af boligens kvadratmetertal.
Medlemskab af folkekirken er frivilligt. Betaling af kirkeskat betragtes derfor som
et frivilligt kontingent og ikke som en skat. Kirkeskatten udgør typisk mellem 0,5
og 1,3 procent af den skattepligtige indkomst.
Moms, andre afgifter og medielicens indgår ikke i Skat mv.
Dokumentation

Dokumentation

Dokumentation til forskere og brugere af mikrodata.
Læs mere om skatter og afgifter i publikationen Skatter og afgifter, og se skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser på skat.dk.
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