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1 Indledning
Formålet med statistikken er at belyse befolkningens indkomstniveau, indkomstens
sammensætning samt at måle indkomstulighed. Statistikken anvendes meget i socialforskning og
kan også bidrage til beslutningsgrundlag, når der skal træffes politiske beslutninger, som påvirker
befolkningens privatøkonomi. Danmarks Statistik har udgivet statistik om indkomster siden 1905
og har sammenhængende serier tilbage til 1980'erne.

2 Indhold
Indkomststatistikken er en opgørelse af årsindkomsterne for alle i befolkningen. Statistikken er delt
i tre overordnede former: Personindkomster, familieindkomster og indkomstfordeling. Indkomsten
inddeles detaljeret efter typen af indkomst og herudover opgøres den samlede disponible indkomst
og indkomst før skat. I statistikken opdeles befolkningen blandt andet efter alder, socioøkonomisk
gruppe, køn, indkomstintervaller, geografi og familietype.

2.1 Indholdsbeskrivelse
I statistikken er der fokus på årsindkomster. Indkomsterne opgøres både på person- og
familieniveau. Her beregnes primært gennemsnitsindkomster. Indkomstregistret indeholder mere
end 100 variable om forskellige indkomsttyper, heraf offentliggøres 40 aggregerede variable i
Statistikbanken. Dette omfatter bl.a. erhvervsindkomsten, offentlige overførsler, formueindkomst
og private pensionsudbetalinger.
Herudover laves opgørelser af indkomstfordelingen. Her kan man finde decilfordelinger, antallet af
personer i lavindkomstfamilier og Gini-koefficienter beregnet på baggrund af familiens samlede
indkomst, korrigeret for antallet af familiemedlemmer.
Historie: Danmarks Statistik har udgivet en årlig publikation om indkomster siden 1905.
Indkomststatistik/Personindkomster offentliggøres første gang i Statistikbanken i 2002. Før 2002
blev der offentliggjort oplysninger i serien, ´Skatteorienteret Indkomststatistik´indkomstårene
1983-2001. Før 1983 blev indkomstoplysninger offentliggjort i den såkaldte
´Selvangivelsesundersøgelse´Denne baserede sig på en stikprøveundersøgelse af selvangivelserne.
Indkomststatistikregisteret, som danner basis for indkomststatistikken, er principielt blevet dannet
siden 1970. Først fra 1976 har det været muligt at danne sammenlignelig statistik om indkomster. I
2016 blev formidlingen omlagt. Den gamle publikation er nedlagt, og der fokuseres mere på
formidling online.
Indkomststatistik for familier/husstande blev for perioden 1984 til 2005 offentliggjort i serien,
´Indkomster i Statistiske Efterretninger´For perioden 1980 til 1996 blev der offentliggjort
familie/husstandsstatistik i publikationen, ´Indkomster og formuer´Fra og med indkomståret 1991
er familieindkomsterne offentliggjort i publikationen, ´Indkomster´

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Indkomststatistikken for personer har følgende grupperinger: Indkomsttype, kommune, landsdel,
region, socioøkonomisk status, køn, alder og uddannelse. Indkomst i alt, før skat og disponibel
indkomst er også opdelt på indkomstintervaller.
Statistikken for familier er yderligere opdelt på familietype, socioøkonomisk status for
hovedindkomstmodtager, højest opnåede uddannelse i familien og bolig ejerforhold (Ejer/lejer).
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2.3 Sektordækning
Ikke relevant for denne statistik.

2.4 Begreber og definitioner
Disponibel indkomst: Disponibel indkomst anvendes hovedsageligt som et mål for personers eller
familiers forbrugsmuligheder. Den disponible indkomst er det beløb en person eller familie har til
boligudgifter, forbrug eller opsparing, når skatter og renter er betalt. Læs mere om Disponibel
indkomst.
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. Læs mere om Indkomst i alt, før skat mv..
Erhvervsindkomst: Erhvervsindkomst omfatter lønmodtageres løn, selvstændiges overskud af egen
virksomhed samt honorarer for konsulentarbejde. Under Løn indgår ud over almindelig løn også
vederlag og honorarer for bestyrelses- og udvalgsarbejde mv., diæter samt værdien af frynsegoder.
Erhvervsindkomsten er opgjort før betaling af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Læs mere om
Erhvervsindkomst.
Offentlige overførsler: Offentlige overførsler omfatter folkepension, førtidspension, efterløn,
forskellige former for dagpenge og kontanthjælp, SU, boligstøtte, børnefamilieydelser samt grøn
check. Overførslerne udbetales af det offentlige samt af A-kasser. De fleste overførsler er
skattepligtige, og er her opgjort før skat. Læs mere om Offentlige overførsler.
Private pensioner: Private pensioner i indkomststatistikken omfatter løbende udbetalinger af
tjenestemandspension, ATP samt obligatoriske arbejdsmarkedspensioner og private
pensionsordninger, der udbetales som livrente- og ratepension. Kapitalpensioner og
aldersopsparing indgår ikke i opgørelsen. Indkomst fra private pensioner er opgjort før skat. Læs
mere om Private pensioner.
Formueindkomster: Formueindkomst er en betegnelse for afkastet på en persons eller families
formue. Dette omfatter fx renter, aktieudbytter samt realiserede fortjenester og tab på aktier og
andre værdipapirer mv. Læs mere om Formueindkomster.
Lejeværdi af egen bolig: Sammenlignet med en lejer sparer boligejeren udgiften til husleje.
Lejeværdi af egen bolig er en beregnet værdi, der viser, hvad en boligejer i teorien skulle betale for at
leje en tilsvarende bolig. Lejeværdi af egen bolig tillægges ejerens indkomst ved beregning af
disponibel indkomst for at sikre bedre sammenlignelighed mellem boligejere og lejere. Læs mere
om Lejeværdi af egen bolig.
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.
Læs mere om Skat mv..
Ækvivaleret disponibel indkomst: Når man undersøger uligheden i indkomster blandt danske
familier, bruger man oftest ækvivaleret disponibel indkomst, som beregnes ud fra den disponible
indkomst. Beregningen gør det muligt at sammenligne familiers indkomst uafhængigt af familiernes
størrelse og alderssammensætning. Læs mere om Ækvivaleret disponibel indkomst.
Socioøkonomisk status: Socioøkonomisk status inddeler personer i kategorier efter deres primære
indkomstkilde/aktivitet i løbet af året. Det kan fx være selvstændig, lønmodtager, arbejdsløs,
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studerende eller folkepensionist. I opgørelser på familieniveau anvendes den socioøkonomiske
status for den person i familien, der har den højeste indkomst. Læs mere om Socioøkonomisk status.
Lavindkomst: Lavindkomst er en indikator, der bruges til at måle antallet af personer, som lever i
familier med en samlet indkomst, der er lavere end 50 eller 60 pct. af medianindkomsten. Det vil
sige, at de har en indkomst, som er markant lavere end normalen i samfundet. Målet for
lavindkomst er identisk med det mål, Danmarks Statistik tidligere kaldte Risiko for fattigdom. Læs
mere om Lavindkomst.
Decilgrupper og decilgrænser: I en decilfordeling er befolkningen rangordnet efter størrelsen af
deres indkomst og opdelt i ti lige store grupper. De 10 pct. med lavest indkomst tilhører første
decilgruppe, og de 10 pct. med højest indkomst tilhører tiende decilgruppe. Decilgrænserne er de
beløb, der adskiller decilgrupperne. Læs mere om Decilgrupper og decilgrænser.
P90/10: P90/10 er et ulighedsmål, der viser den økonomiske afstand mellem familier i toppen og
bunden af indkomstfordelingen. Dette mål påvirkes ±i modsætning til andre ulighedsmål ±ikke af
enkeltpersoner med ekstreme indkomster. Det gør P90/10 velegnet til måling af ulighed over tid og
i mindre befolkningsgrupper, fx ulighed i kommunerne. P90/10 beregnes ved at dele den øverste
decilgrænse med den nederste decilgrænse. Læs mere om P90/10.
S80/20: S80/20 måler forholdet mellem den samlede indkomst blandt de 20 pct. med højest
indkomst og den samlede indkomst hos de 20 pct. med lavest indkomst. Den er således et udtryk for
den økonomiske afstand mellem toppen og bunden af indkomstfordelingen. S80/20 kan påvirkes af
enkeltpersoner med ekstreme indkomster, og der kan derfor forekomme store udsving ved måling af
ulighed over tid. Læs mere om S80/20.
Gini-koefficient: Gini-koefficienten er et af verdens mest anvendte fordelingsmål, som med et enkelt
tal angiver graden af ulighed i fx en indkomstfordeling. Gini-koefficienten er et tal mellem 0 og 100.
Jo tættere gini-koefficienten er på 0, jo mere ligeligt er indkomsterne fordelt. Læs mere om Ginikoefficenten.
Maksimal udjævningsprocent: Den maksimale udjævningsprocent er et ulighedsmål. Det udtrykker
hvor stor en andel af indkomstmassen, der skal flyttes fra personer med indkomster over
gennemsnittet til personer med indkomster under gennemsnittet for at opnå en fuldstændig ligelig
fordeling af indkomsterne. Jo højere den maksimale udjævningsprocent er, jo skævere er
indkomstfordelingen. Nederst i papiret om gini-koefficienten kan du læse mere om Den maksimale
udjævningsprocent.
Alder: Alder 31. december i indkomståret.
Kommune: Bopælskommune pr. 31. december i indkomståret.

2.5 Enheder



Personer bosiddende i Danmark.
Familier bosiddende i Danmark.
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2.6 Population
Der offentliggøres på følgende populationer:
Personer: Alle der er mindst 15 år ved årets udgang og har boet i Danmark både den 31. december
året før og den 31. december i indkomståret. Dvs. at statistikken ikke inkluderer personer, som er
afgået ved døden i løbet i året eller migreret ind og ud af landet.
Familier: Alle familier hvor mindst én voksen person har boet i Danmark hele året og er fuldt
skattepligtig. Familien opgøres pr. 31. december i indkomståret. Statistikken benytter Danmarks
Statistiks E-familie-begreb. Familier omfatter både enlige og par med, og uden, børn.
Indkomstfordeling: Alle personer fra familier, hvor mindst én voksen person har boet i Danmark
hele året og er fuldt skattepligtig. Opgøres pr. 31. december i indkomståret.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
Statistikken dækker tidsperioden fra 1987 og frem.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Måleenheden er:




Antal personer.
1.000 kr.

2.11 Referencetid
Indkomståret refererer til indkomsten for hele skatteåret. Det vil fx. sige, at data for 2018 dækker
indkomster i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.

2.12 Hyppighed
Årligt.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Lov om Danmarks Statistik, § 6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000). Der er ingen EUregulering på den nationale indkomststatistik, men statistikken er en væsentlig del af
datagrundlaget for Eurostats "Statistics on Income and Living Conditions" (Regulation (EC) No
 ´
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2.14 Indberetningsbyrde
Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen indberetningsbyrde for
personer eller virksomheder i forbindelse med denne statistik. Data indsamles primært fra SKAT og
Udbetaling Danmark.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om indkomster kan findes på statistikkens emneside eller ved henvendelse til
Danmarks Statistik.

3 Statistisk behandling
Data indsamles årligt. Hovedkilden til data om indkomster er SKATS slutligningsregister og eindkomstregistret. Disse suppleres med oplysninger om udbetalinger af overførsler fra kommuner,
a-kasser og Udbetaling Danmark.
Er der uoverensstemmelse mellem de samlede udbetalte beløb mellem forskellige kilder, så bruges
SKATS slutligningsregistre som rettesnor.
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3.1 Kilder
SKATS Centrale Skatteyderregister (CSR), Det Centrale Pensionsregister og
Pensionsafgiftsregisteret anvendes som kilder til denne statistik. Derudover er anvendt følgende
statistikregistre i Danmarks Statistik: A-indkomstregisteret, Erhvervsregisteret,
Befolkningsstatistikregister, Børnetilskudsstatistikregister, Pensionsstatistikregister,
Boligstøttestatistikregister, Befolkningens uddannelse, Lønstatistik for den private sektor og
Lønstatistik for statsansatte og kommunalt ansatte.
Det Centrale Slutligningsregister-persondel (CSRP) fra SKAT, udtrukket primo november: Det
centrale skatteyderregisters ligningsdel indeholder dels de indkomst-, fradrags- og
formueoplysninger, kommunerne indberetter til Told- og 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.
Danmarks Statistiks A-indkomstregister efterårsversion: Registeret indeholder oplysninger om løn,
dagpenge, kontanthjælp, sociale pensioner samt arbejdsmarkeds- og privatpensioner. Registeret
indeholder også oplysninger om visse arter af B-indkomst, fx B-skattepligtige dagpenge.
Det Centrale Pensionsregister (CPS) fra SKAT, udtrukket i august: Registeret indeholder
oplysninger om pensionsbidrag og hævede pensioner, som forsikringsselskaber, pensionsselskaber,
pengeinstitutter og andre, der administrerer pensionsordninger, skal indberette til
skattemyndighederne.
Pensionsafgiftsregisteret (PAF) fra SKAT, 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: Registret 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 personnummer samt oplysninger om beliggenhed, ejerform, branche
og størrelse.
Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister: Befolkningsstatistikregisteret indeholder
grundlæggende demografiske oplysninger om hele landets befolkning. Registrets grundlag er det
centrale personregister (CPR).
Danmarks Statistiks Børnetilskudsstatistikregister, Danmarks Statistiks Pensionsstatistikregister og
Boligstøttestatistikregister: Pensionsstatistikregisteret, Børnetilskudsstatistikregisteret og
Boligstøttestatistikregisteret bygger på oplysninger fra de fælleskommunale sociale registre og fra de
tilsvarende registre fra Københavns Kommune. Data stammer fra Udbetaling Danmark og KMD.
Danmarks Statistiks register for Befolkningens Uddannelse: Registeret indeholder bl.a. oplysninger
om befolkningens højeste kompetencegivende uddannelse og igangværende uddannelse.
Danmarks Statistiks Lønstatistikregistre: Danmarks Statistiks lønstatistikregistre indeholder bl.a.
oplysninger om beskæftigede lønmodtageres DISCOLØN kode (Danmarks Statistiks
Fagklassifikationskode). Statistikkerne omfatter alle offentligt ansatte samt privatansatte i
virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte med undtagelse af landbrug og fiskeri.
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3.2 Indsamlingshyppighed
Én gang årligt.

3.3 Indsamlingsmetode
Data kommer fra administrative registre. Indkomstdata leveres - afhængig af typen - månedligt eller
årligt fra SKAT og Udbetaling Danmark.

3.4 Datavalidering
Data fra SKATS Slutligningsregister er oftest valideret af SKATS systemer og skatteyderne. Derfor
antages godkendte selvangivelser at være af høj kvalitet. Outliers kontrolleres, hvis de ikke er
endeligt godkendte af SKAT. Hvis de er store nok til at påvirke statistikken, valideres de. I
Danmarks Statistik vurderes dataene op imod foregående års tal, idet der tages højde for
konjunkturændringer.

3.5 Databehandling
Hvis der er uoverensstemmelse mellem forskellige datakilder, så antages det som
tommelfingerregel, at SKATS slutligningsregister er korrekt. De øvrige kilder tilpasses hertil.
Hovedvariablene i SKATS Slutligningsregister er hentet fra SKATS e-indkomstsregister. Da
Slutligningsregisteret er valideret både af SKATS Slutligningsregister, og skatteyderen har haft
mulighed for at komme med indsigelser mod dataene, anses Slutligningsregisteret for at være mere
korrekt end de øvrige kilder. Er der afvigelser mellem øvrige kilder og slutligningen, hvor der ikke
bør være en afvigelse, så korrigeres variablene fra de øvrige kilder til beløbet i slutligningsregisteret.

3.6 Korrektion
SKATS slutligningsregister fungerer som rettesnor. Hovedvariablene i SKATS Slutligningsregister er
hentet fra SKATS e-indkomstsregister. SKATS e-indkomstregister er basis for opdelingen af først og
fremmest overførselsindkomsterne på en række indkomsttyper. Da Slutligningsregisteret er
valideret både af SKATS Slutligningsregister, og skatteyderen har haft mulighed for at komme med
indsigelser mod dataene, anses Slutligningsregisteret for at være mere korrekt end eindkomstregisteret. I nogle tilfælde er variable fra Danmarks Statistiks a-indkomstregister større
end den sumvariabel, de indgår i i Slutligningsregisteret. I disse tilfælde korrigeres variablene fra aindkomstregisteret til beløbet i slutligningsregisteret. Omfanget af korrektioner er normalt meget
lille set i forhold til den samlede indkomstmasse.

4 Relevans
De primære brugere af data er kommuner, ministerier, organisationer og forskningsinstitutioner
samt pressen. Der afholdes et brugerudvalgsmøde i Danmarks Statistik én gang om året. Derudover
tales løbende med brugere, der ringer ind med spørgsmål eller kommenterer på vores publikationer
via sociale medier. Herigennem hører vi løbende om ønskerne til statistikken.
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4.1 Brugerbehov



Brugere: Kommuner, ministerier, organisationer og forskningsinstitutioner samt pressen.
Anvendelsesområder: Belysningen af udviklingen i og sammensætningen af forskellige
befolkningsgruppers indkomst samt måling af indkomstfordeling.

4.2 Brugertilfredshed
Der indsamles ikke systematisk viden om brugertilfredsheden for denne statistik. Vi er dog løbende
i kontakt med brugere pr. telefon og gennem sociale medier.

4.3 Fuldstændighed af data
Data findes for hele befolkningen. Indkomsterne er primært baseret på SKATS slutligning.
Offentliggjorte data om indkomster rummer ikke information om indkomst ved sort arbejde,
forsikringsudbetalinger, tab/gevinster ved spil mv. Fejl på selvangivelsen vil også resultere i fejl i
indkomstregistrene. Indkomster kan hos SKATS revideres op til 5 år. Vi baserer statistikken på et
udtræk af indkomsterne 8 måneder efter skatteårets afslutning. Det betyder, at der er nogle
revisioner, vi ikke får med.
Data om skattefri kontanthjælp er mangelfulde i perioden 2014, 2015 og 2016. I 2016 betyder de
manglende data, at gennemsnitlig disponibel indkomst måles omkring 250 kr. for lavt. Skattefri
kontanthjælp er principielt med igen fra 2017. Imidlertid er det i september udgivelsen af
indkomststatistikken 2018 igen underrapporteret som følge af ændringer hos en række kommuner i
valg af nye IT-leverandører, der håndterer de løbende udbetalinger og indberetninger til Danmarks
Statistik. Tabeller og data om indkomstfordeling er revideret og er nu inklusiv den skattefrie
kontanthjælp.

5 Præcision og pålidelighed
Kvaliteten vurderes overordnet at være meget høj for alle de indkomsttyper, som er dækket af
statistikken. Hovedkilden til data er SKAT, hvor de fleste oplysninger er blevet grundigt valideret.
Elementer som lotterigevinster og sorte indkomster er ikke dækket af statistikken.
Det udtræk, som denne statistik bygger på, trækkes i august efter årets afslutning. Det betyder, at
ændringer i skatteopgørelser efter denne dato ikke indgår i statistikken, da den ikke revideres
løbende. Dette påvirker primært de selvstændige, hvor en mindre del af gruppen ikke er
færdiglignede på udtrækstidspunktet.
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5.1 Samlet præcision
Indkomstoplysningerne i SKATS registre tages i denne statistik som udtryk for de faktiske
indkomster. Det skal hertil bemærkes, at fx sort arbejde og fejlbehæftede/mangelfulde
indberetninger til SKAT vil bevirke, at der ikke bliver fuldstændig sammenfald mellem de faktiske
indkomster og indkomsterne, som de opgøres i denne statistik. Engangsudbetalinger primært i form
af forsikringsudbetalinger og gevinster på spil er heller ikke en del af statistikken.
Indkomststatistikken er i 2016 fremrykket fra december til september. Fremrykningen betyder, at
data er baseret på et tidligere udtræk fra SKAT. Da selvangivelser kan revideres i op til fem år efter
skatteårets afslutning, er der lidt flere af disse revisioner, vi ikke får med. Baseret på estimater fra
2015 vurderes det, at indkomst i alt før skat måles 0,05 pct. lavere som følge af fremrykningen. En
stor del af de revisioner, som ikke kommer med i den nye udgave af statistikken, vedrører
selvstændige. Virksomhedsoverskud, der er en del af erhvervsindkomsten, måles omkring 1 pct.
lavere efter fremrykningen. Afvigelserne kan variere fra år til år afhængig af mængden af
selvangivelser, som revideres efter dataudtrækket i august. En analyse gennemført i 2007
indikerede, at antallet af revisioner bliver mindre som tiden går efter indkomstårets afslutning.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Statistikken er en totalopgørelse baseret på administrative registeroplysninger. Der er derfor ingen
stikprøveusikkerhed.

5.3 Anden usikkerhed
Det skal bemærkes, at fx ikke-skattepligtige gaver, sort arbejde, uregistrerede indkomster fra
deleøkonomi og fejlbehæftede/mangelfulde indberetninger til SKAT vil bevirke, at der ikke bliver
fuldstændig sammenfald mellem de faktiske indkomster og indkomsterne, som de opgøres i denne
statistik. Engangsudbetalinger, fx i form af forsikringsudbetalinger og gevinster på spil, er heller
ikke en del af statistikken. Disse mangler giver risiko for bias i forhold til grupper, der har
indkomster, som ikke er oplyst til SKAT, eller blot ikke er skattepligtige, som samtidig ikke er
udbetalt af en offentlig myndighed.
I statistikken indgår imputeret [lejeværdi af egen bolig]
(https://www.dst.dk/ext/3431754515/0/velfaerd/Lejevaerdi--pdf). Dette er en teoretisk opgørelse
af den indirekte indkomst, en boligejer har i form af sparet husleje. Den kan ikke fastsættes med
fuld præcision. Det udtræk, som denne statistik bygger på, trækkes i august efter årets afslutning.
Det betyder, at ændringer i skatteopgørelser efter denne dato ikke indgår i statistikken, da den ikke
revideres løbende. Dette påvirker primært de selvstændige, hvor en mindre del ikke er færdiglignede
på udtrækstidspunktet.
I 2014 til 2016 og i 2018 er data om skattefri kontanthjælp let fejlbehæftede og mangelfulde.

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
Statistikken er baseret på data for hele befolkningen, som den er registret i CPR. Derfor er der ingen
stikprøveusikkerhed forbundet med statistikken. Danmarks Statistik har ikke information om alle
typer af indkomst. Det bør fx bemærkes, at sort arbejde og andre mangelfulde indberetninger til
SKAT samt lejeindtægter under grænsen for beskatning vil bevirke, at der ikke bliver fuldstændig
sammenfald mellem de faktiske indkomster og indkomsterne, som de opgøres i denne statistik.
Engangsudbetalinger primært i form af forsikringsudbetalinger og gevinster/tab på spil er heller
ikke en del af statistikken.
Kvaliteten af SKATS slutligning, som danner det primære grundlag for statistikken, vurderes
overordnet at være meget god for alle de indkomsttyper, som er dækket af statistikken, da
indkomsterne er valideret af både SKAT samt skattebetalerne. Indkomststatistikken er allerede i
2016 fremrykket fra december til september. Fremrykningen betyder, at data er baseret på et
tidligere udtræk fra SKAT. Da selvangivelser kan revideres i op til fem år efter skatteårets afslutning,
er der lidt flere af disse revisioner, vi ikke får med. Baseret på estimater fra 2015 vurderes det, at
indkomst i alt før skat måles 0,05 pct. lavere som følge af fremrykningen. En stor del af de
revisioner, som ikke kommer med i den nye udgave af statistikken, vedrører selvstændige.
Virksomhedsoverskud, der er en del af erhvervsindkomsten, måles omkring 1 pct. lavere efter
fremrykningen. Afvigelserne kan variere fra år til år afhængig af mængden af selvangivelser, som
revideres efter dataudtrækket i august. Antallet af revisioner bliver mindre, som tiden går efter
indkomstårets afslutning.

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.
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5.8 Praksis for revisioner
Der foretages ikke løbende revisioner af indkomststatistikken. Dele af statistikken offentliggøres dog
i A-indkomststatistik (foreløbig) ca. syv måneder før denne statistiks udgivelse. Forskellen på Aindkomsten (som indeholder oplysninger om løn og overførsler) i den foreløbige og endelige
statistik har siden 2008 været på under 0,12 pct. A-indkomsten, som ikke rummer fx overskud af
selvstændig virksomhed og formueindkomster, udgør mellem 85 og 90 pct. af den samlede
indkomst før skat.
Fejl rettes løbende, hvis de har et omfang, der påvirker statistikken. Men over tid opstår løbende
behov for ændringer af statistikken, enten fordi vi bliver opmærksomme på mangler eller
uhensigtsmæssigheder, og fordi nogle indkomsttyper/overførsler (fx SP og de gamle
kapitalpensioner) udgår, og nye kommer til. Når behovet for ændringer er tilstrækkelig stort, laves
der større revisioner i det omfang, vi har tid og ressourcer hertil. Den seneste større revision blev
gennemført i 2013. Læs mere om denne revision.

6 Aktualitet og punktlighed
Hovedparten af indkomststatistikken udgives i september, 9 måneder efter referenceperiodens
afslutning, sammen med NYT fra Danmarks Statistik.
Socioøkonomisk status, disponibel indkomst, lejeværdi og indkomstfordelingsmålene udgives i
november.
Statistikken er altid offentliggjort til tiden.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Hovedparten af Indkomststatistikken udgives i september, 9 måneder efter referenceperiodens
afslutning, sammen med NYT fra Danmarks Statistik.
Socioøkonomisk status, disponibel indkomst, lejeværdi og indkomstfordelingsmålene udgives i
november.
For den eksakte plan se Danmarks Statistiks udgivelseskalender.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

7 Sammenlignelighed
Der er god sammenlignelighed over tid, hvis man benytter sammenhængende tidsserier.
Statistikken blev senest revideret i 2013. Revisionen er ført tilbage til 1987.
Eurostat og OECD er de anbefalede kilder til internationale sammenligninger. Man bør generelt
være påpasselig med ikke at overfortolke små indkomstforskelle på tværs af lande, da der ofte er
forskelle i definitionen af indkomsterne og de anvendte datakilder.
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7.1 International sammenlignelighed
Vidt forskellige velfærds-, forsikrings- og pensionssystemer gør det svært at sammenligne fx
lønindkomsten. Man bør overordnet være påpasselig, når man sammenligner indkomststatistik på
tværs af landegrænser. Forskelle i udbredelsen af velfærdsydelser og prisniveauer gør det svært at
sammenligne den disponible indkomst mellem lande, når man ønsker et indtryk af en
persons/families rådighedsbeløb. Hertil kommer, at indkomststatistik i stort set alle lande, med
undtagelse af de nordiske lande, Nederlandene og Slovenien, er stikprøvebaserede og dermed oftest
rummer stikprøve usikkerhed.
Notat om usikkerhed på Eurostats fordelingsmål.

7.2 Sammenlignelighed over tid
I 2018 er der foretaget en revision af skattefri kontanthjælp. Tabt arbejdsfortjeneste (§42 i
serviceloven) er ikke længere en del af den skattefrie kontanthjælp for at undgå, at den regnes med
dobbelt. Herudover er den særlige støtte nu reduceret med kontanthjælpsloftet, og data mangler for
8 kommuner. Det betyder, at den disponible indkomst måles 0,1 pct. lavere. Ændringerne er relativt
neutrale i forhold til indkomstfordelingen.
2013-revision: Revisionen af nationalregnskabet gav anledning til en revision af
indkomststatistikken i forbindelse med offentliggørelsen af 2013-data. Læs mere om revisionen.
Revisionens hovedændringer: Virksomhedsrenter flyttes fra renteudgifter/indtægter til overskud af
selvstændig virksomhed. Det reducerer de selvstændiges indkomst med ca. en tredjedel. Samtidig
reduceres de samlede renteudgifter med ca. en fjerdedel. Kirkeskat betragtes nu som et kontingent
og ikke som en skat. Dermed er det heller ikke en del af de samlede personskatter og fradrages ikke i
disponibel indkomst. Justeringen af niveauet for lejeværdi følger niveauet i nationalregnskabet. I
den socioøkonomiske gruppering bliver studerende nu kun betragtet som lønmodtagere, hvis de har
arbejdet over 950 timer.
Revisionen er i første omgang ført tilbage til 2010.
Bruttoficering 1994: 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. Det betyder, at indkomsten før skat stiger for de berørte personer, mens det ikke
har nogen særlig betydning for indkomsten efter skat. Samtidig betød reformen, at lønmodtagere og
selvstændigt erhvervsdrivende skal betale arbejdsmarkedsbidrag.

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

13 / 16

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Indkomststatistikken baserer sig på de samme kilder som de fleste andre indkomststatistiske
opgørelser fra Danmarks Statistik. Der er således umiddelbar sammenlignelighed.
I Statistikbanken findes en række tabeller om udbetalinger af overførsler. De opgøres også på basis
af udbetalinger fra de fælleskommunale sociale registre. Der vil ikke kunne opnås fuldstændig
sammenfald imellem de to opgørelser, selvom der naturligvis gerne skulle være en høj grad af
sammenfald. Lønstatistikken offentliggøres oftest med en standard timefortjeneste som enhed på et
givent tidspunkt, mens indkomststatistikken er en årsopgørelse, hvor personer kan skifte job/status
flere gange i løbet af et år. De to statistikker er derfor ikke sammenlignelige.
EU-SILC, der er en stikprøveundersøgelse om indkomster og levevilkår, gennemføres i 33
europæiske lande (herunder alle EU-lande). I mange lande er SILC den primære kilde til statistik
om indkomster. Her er de indkomstkomponenter, som indgår i undersøgelsen forsøgt gjort
sammenlignelige på tværs af landegrænser, men ovenstående forbehold gør sig også gældende her.
De primære forskelle på den disponible indkomst i den danske indkomststatistik og SILC er, at
imputeret lejeværdi og renteudgifter til prioritetslån (boliglån) ikke er en del af den disponible
indkomst, samt at man i SILC benytter husstande fremfor familier, når man fx måler ulighed. SILC
er baseret på en stikprøve og rummer dermed et element af statistisk usikkerhed. Man bør derfor
være forsigtig med at tolke for hårdt på mindre ændringer i udviklingen her. Det bør også
bemærkes, at SILC-data om indkomster er lagget med ét år. Således er SILC 2012 data om
indkomster i virkeligheden fra indkomståret 2011.
Find mere information om EU-SILC her.

7.4 Intern konsistens
Der findes ingen inkonsistens i statistikken.

8 Tilgængelighed
I 2017 har vi nedlagt den årlige indkomstpublikation. Formidling vil i stedet finde sted via vores
emneside om indkomster. På vores nyhedsside kan man finde analyser og artikler. Herudover har vi
et årligt nyhedsbrev samt tabeller i Statistikbanken.
Yderligere udgives fast tabeller om indkomster i publikationen - Statistisk Tiårsoversigt

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.
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8.4 NYT/Pressemeddelelse
Nyt fra Danmarks Statistik om indkomster for personer.

8.5 Publikationer
På vores nyhedsside kan man finde analyser og artikler. - Indkomststatistik i Statistikbanken - Årlig
temapublikation om indkomster (seneste udgave vedr. 2014-indkomsterne)
Yderligere udgives fast tabeller om indkomster i publikationerne: - Statistisk Tiårsoversigt Statistisk Årbog

8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet "Arbejde, Indkomst og Formue".

8.7 Adgang til mikrodata
Gennem Danmarks Statistiks forskerordning er det muligt at få adgang til statistikkens mikrodata i
anonymiseret form. Arbejdet med mikrodata foregår udelukkende på Danmarks Statistiks servere
og kun aggregerede data kan sendes hjem.

8.8 Anden tilgængelighed
Der kan bestilles skræddersyede opgaver mod betaling af omkostningerne. Læs mere her.
Der findes også indkomstopgørelser på Eurostats hjemmeside. Bemærk dog at statistikkerne ikke er
fuldt sammenlignelige på grund af andre husstands- og indkomstdefinitioner, samt at Eurostats
opgørelser er baseret på en stikprøve.

8.9 Diskretioneringspolitik
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

8.10 Diskretionering og databehandling
Af hensyn til diskretion er Christiansø placeret under Bornholm i vores offentliggørelser. Derudover
sikrer passende diskretionsgrænser, at det ikke muligt at identificere enkeltpersoner ud fra
statistikkens offentliggørelser.

8.11 Reference til metodedokumenter
Det er muligt at finde overordnede begrebsforklaringer på vores emneside. Forskere med behov for
mere detaljeret information kan finde den i Times-dokumentationen. - Personindkomst i times Familieindkomst i times
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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 for Privatøkonomi og Velfærd. De
statistikansvarlige er Jarl Quitzau, tlf.: 39 17 35 94, e-mail: jaq@dst.dk og Uwe Pedersen, tlf.: 39 17
34 24, e-mail: uwp@dst.dk.

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Jarl Quitzau og Uwe Pedersen.

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
jaq@dst.dk, uwp@dst.dk

9.7 Telefonnummer
tlf. 39 17 35 94, 39 17 34 24

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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