SILC spørgeskema 2020
Pasning_Mx
x

Hvorledes bliver [navn_Mxx]
passet i dagtimerne, eller mens du
er på arbejde, uden for eventuel
skoletid?

1
2
3
4
5
6

Dagpleje, vuggestue eller
børnehave
Fritidshjem, SFO eller klub
Privat pasningsordning
Passes i hjemmet af en af
forældrene
Passes af bedsteforældre,
venner eller naboer
Intet pasningsbehov

Stilles kun hvis
der er børn
mellem 0 og 12
år i husstanden.

Pasningstid_
Mxx

Hvor mange timer om ugen passes
[navn_Mxx] i en normal uge?

1..50

Pasning_Mxx =
1-3, 5

Skoletid_Mx
x

Hvor mange timer om ugen går
[navn_Mxx] i skole i en normal
uge?

1..50

Stilles kun hvis
der er børn
mellem 6 og 12
år i husstanden.

ejerlejer
Boejer
problem_1

Er din bolig en leje- eller en
ejerbolig?
Hvem står som lejer af boligen?
Har du et eller flere af følgende
problemer i boligen?

0 Går ikke i skole

1

Lejebolig (herunder
andelsbolig og fribolig)
2 Ejerbolig
Liste med navne
1 Ja
2 Nej

Ejerlejer=1

Fugtige vægge, gulve eller
fundament
problem_2
problem_3
problem_4
problem_5
HS180

Utæt tag
Råd eller svamp i vinduesrammer
eller gulv
Boligen er for mørk, ikke nok
dagslys
Støj fra naboer eller udefra (trafik,
forretninger, industri eller lign.)
Forurening, snavs eller andre
miljømæssige problemer i
nabolaget

1 Ja
2 Nej
1 Ja
2 Nej
1 Ja
2 Nej
1 Ja
2 Nej
1 Ja
2 Nej

Fx røg, støv, ubehagelige lugte,
udstødning fra biler eller forurenet
vand.

1

HS190

Hærværk, vold eller kriminalitet i
nabolaget

1 Ja
2 Nej

Lejesam

Hvor stor er husstandens/din
månedlige husleje? (Beløb i hele
kr.)

0..50000

Ejerlejer=1

1 Ja
2 Nej

Ejerlejer=1

0..30000

Lejeinkl=1

Beløbet skal være før fradrag af
boligstøtte.

lejeinkl
lejeinklBel

HS140

HS120

HS060

HS130

Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste
skøn.
Omfatter den husleje, du lige har
opgivet, udgifter til el, varme,
vand, gas eller kabel TV?
Hvor stort et beløb drejer det sig
om pr. måned?
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste
skøn.
Når du tænker på de samlede
boligudgifter – herunder husleje
eller afdrag og renter på lån,
vedligeholdelsesudgifter og
lignende - i hvilket omfang er de
så en økonomisk byrde for
husstanden?
Når du tager den samlede
indkomst for alle husstandens
medlemmer i betragtning, hvor
svært eller let er det da at få
pengene til at slå til?
Dvs. at have penge nok til at
betale nødvendige udgifter i
hverdagen.
Hvis husstanden pludselig fik en
uforudset udgift på 10.000 kr.,
ville I kunne betale den uden at
skulle låne?
Kan du give et skøn over den
absolut laveste indkomst efter
skat, som husstanden skal have
pr. måned, for at det lige netop
kan løbe rundt økonomisk? (Beløb
i hele kr.)

1
2
3

En tung byrde
Noget af en byrde
Ikke noget problem

1
2
3
4
5
6

Meget svært
Svært
Lidt svært
Nogenlunde let
Let
Meget Let

1 Ja
2 Nej
0..100000
Ved ikke

Dvs. for at have penge nok til at
betale nødvendige udgifter i
hverdagen.

HS0_1

HS0_2

HS0_3

Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste
skøn.
Har din husstand i 2019 af
økonomiske årsager været bagud
med betalingen af en eller flere af
følgende typer udgifter?
Husleje eller renter og afdrag på
gæld i boligen
Regninger vedr. el, varme, vand
eller gas
Afdrag på forbrugslån eller anden

1
2
3
4

Ja, én gang
Ja, flere gange
Nej
Har ikke denne type udgift

1
2
3
4
1

Ja, én gang
Ja, flere gange
Nej
Har ikke denne type udgift
Ja, én gang

2

gæld (undtagen boliggæld)
HS0_4

Andre regninger, fx telefon- eller
tandlægeregninger

HI050T3

Har du eller andre i din husstand
forbrugslån eller anden gæld
(undtagen boliggæld)?

HS150

I hvor høj grad udgør afdrag på
disse lån en byrde for husstanden?

HI090

Hvor mange forskellige lån har din
husstand (undtagen lån til primær
bolig)?

2
3
4
1
2
3
4
1
2

Ja, flere gange
Nej
Har ikke denne type udgift
Ja, én gang
Ja, flere gange
Nej
Har ikke denne type udgift
Ja
Nej

1
2
3
4

En tung byrde
Noget af en byrde
Ikke noget problem
Husstanden/jeg betaler ikke
afdrag
1..70

HI050T3 = 1

1. Fritidsbolig, boligprojekter,
møbler, hvidevarer el.lign.
2. Bil, motorcykel,
campingvogn, cykel el.lign.
3. Ferie
4. Sundhedsydelser (medicin,
briller, tandlæge, fysioterapi
el.lign.)
5. Uddannelse
6. Dækning af daglige
leveomkostninger
7. Egen virksomhed
8. Refinansiering af lån
9. Andet

HI050T3 = 1

1. Bank eller realkreditinstitut
2. Udbyder af kviklån
3. Familie eller venner
4. Køb på afbetaling
5. Andet
0..20000

HI050T3 = 1

HI050T3 = 1

Det kan fx være lån til bil,
fritidshus eller forbrug, herunder
også køb på afbetaling. Medtag
også lån fra familie eller venner.
HI100

Hvad har din husstand lånt penge
til?
Medregn kun nuværende lån.
Flere svar muligt.

HI110
Hvor har din husstand lånt penge?
Flere svar muligt.
HI120

Angiv det samlede beløb, din
husstand betaler i renter og afdrag
om måneden på alle lån (undtagen
lån til primær bolig):
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste
skøn.

fikjn

Hvis et lån afbetales fx hver tredje
måned, så er det den
gennemsnitlige månedlige udgift,
der skal angives.
Modtog [du eller andre i din
husstand/du] i 2019 regelmæssige
pengebidrag fra nogen i en anden
privat husstand (fx forældre)?

1 Ja
2 Nej

Medregn ikke børnebidrag,

3

engangsbeløb, arv, gaver og
lignende.

Fikbelob

Hvor mange penge modtog din
husstand om måneden i 2019?

1..10000

Fikjn = 1

Hvis din husstand modtog penge
fra flere, angiv da det samlede
beløb.
Gavjn

Gavbelob

HS110

Gav du eller andre i din husstand i
2019 regelmæssige pengebidrag
til nogen i en anden privat
husstand (fx til udeboende barn)?
Medregn ikke børnebidrag,
engangsbeløb, gaver og lignende.
Hvor mange penge gav din
husstand om måneden i 2019?
Hvis din husstand gav penge til
flere, angiv da det samlede beløb.
Har din husstand følgende, og er
årsagen til, at din husstand evt.
ikke har dem af økonomisk art?

1 Ja
2 Nej

1..10000

1
2
3

Gavjn = 1

Har bil
Har ikke bil af økonomiske
grunde
Har ikke bil af andre grunde

Det er ligegyldigt, om de ejes eller
lejes.
Bil til privat kørsel
1
2
HS090

Computer til privat brug
Har din husstand råd til…

HS050
HS040

HH050

… at spise et hovedmåltid med
kød, kylling, fisk eller tilsvarende
vegetarret mindst hver anden dag?
… at [alle i husstanden
holder/holde] mindst en uges ferie
væk fra hjemmet hvert år?
(Medregn også ophold i eget
sommerhus, hos
familiemedlemmer eller venner.)
… at holde boligen tilstrækkeligt
opvarmet

HD080

Hvis et møbel i din bolig er udslidt,
bliver det så skiftet ud?

PD020

Udskifter du slidt tøj til nyt (ikke til
genbrugstøj)?

PD050

Mødes du mindst én gang om
måneden med venner eller familie
til kaffe eller for at spise sammen
mv.?

PD060

Det kan både være i hjemmet eller
på restaurant, café etc.
Deltager du regelmæssigt i

Har computer
Har ikke computer af
økonomiske grunde
3 Har ikke computer af andre
grunde
1 Ja
2 Nej

1 Ja
2 Nej

1 Ja
2 Nej
1
2
3
1
2
3

Ja
Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde
Ja
Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde

1
2
3

Ja
Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde

1

Ja

4

fritidsaktiviteter som fx sport,
biografbesøg eller koncerter?

PD070

PD030

PD080

AM_status

2
3

Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde

1
2
3

Ja
Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde

1
2
3

Ja
Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde

1
2
3

Ja
Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lønmodtager
Selvstændig
Medarbejdende ægtefælle
Lærling/elev
Arbejdsløs
Studerende, skoleelev
Værnepligtig
Folkepensionist, efterlønner
Førtidspensionist, langtidssyg
Hjemmegående
Udenfor arbejdsmarkedet i
øvrigt

Er det en fast eller en
tidsbegrænset stilling (fx et
vikariat)?

1
2

Fast stilling
Tidsbegrænset stilling

Har du underordnede eller ansatte
i din nuværende stilling?

1 Ja
2 Nej
0…90

Kun fritidsaktiviteter, der foregår
uden for hjemmet og medfører en
udgift skal medtages.
Kan du bruge lidt penge på dig
selv hver uge?
Fx på en biografbillet, en gave til
en ven eller gå til frisøren?
Har du mindst to par sko, i den
rigtige størrelse og sko til al slags
vejr?
Har du internetadgang til
personligt brug, når du har behov
for det, fx via en smartphone,
tablet eller computer?
Personligt brug kan fx være at
sende/modtage e-mails, være på
sociale medier eller se videoer på
nettet.
Hvad er din status på
arbejdsmarkedet på nuværende
tidspunkt?
Barselsorlov angives ved den
status, du har orlov fra.

PL140
Ansatte
PL060

Bijob
PL100

DelAarg

Hvor mange timer om ugen
arbejder du i gennemsnit i dit
primære job?
Har du ét eller flere bijob?
Hvor mange timer om ugen
arbejder du i gennemsnit i
dette/disse bijob?
Ved flere bijob lægges timerne
sammen.
Hvad er den vigtigste årsag til, at
du arbejder mindre end 30 timer
om ugen?

AM_status=1

AM_status=1-3
AM_status=1-4

1 Ja
2 Nej
1..60

AM_status=1-4

1.
2.
3.
4.

AM_status=1-4

Ønsker ikke flere timer
Under uddannelse
Egen sygdom eller invaliditet
Kan ikke finde job med flere

Bijob=1

AND

5

Fulddel

Betragter du dig selv som
beskæftiget på fuldtid eller deltid?

Fuldtid

Deltid

NytArbejde

Du har oplyst, at du er
fultidsbeskæftiget og normalt
arbejder XX timer om ugen.
Stemmer det, at du arbejder
fuldtid?
Du har oplyst, at du er
deltidsbeskæftiget og normalt
arbejder XX timer om ugen.
Stemmer det, at du arbejder
deltid?
Havde du det samme job for et år
siden?
Hvad er årsagen til, at du ikke har
det samme job?

PL170

timer
5. Børnepasning, husarbejde 6.
Andre grunde
1 Fuldtid
2 Deltid
1 Ja, jeg arbejder fuldtid
2 Nej, jeg arbejder deltid

1 Ja, jeg arbejder deltid
2 Nej, jeg arbejder fuldtid

statustidl

1
2
3
1
2
3
4
5

1 Ja
2 Nej

Var du ved den seneste stilling
lønmodtager, selvstændig,
medarbejdende ægtefælle eller
lærling/elev?

1
2
3
4
1
2

Var den seneste stilling en fast
eller en tidsbegrænset stilling (fx
et vikariat)?
senestestilli
ng

ansattetidl

PL020
PL025
PL190

Ja,
Nej, har fået nyt job
Nej, intet job for et år siden
Ønsket om et nyt job
Kontrakt ophørte
Afskediget af arbejdsgiver
Har afviklet egen virksomhed
For at kunne passe børn eller
andre med pasningsbehov
På grund af partners arbejde
Andre grunde

Har du tidligere været i arbejde?
Lære-/elevplads skal medregnes.

fasttidljob

Hvad var din seneste stilling?
Præciser gerne, fx 'konsulent i
markedsføring' i stedet for blot
'konsulent'.
Havde du ansatte eller
underordnede ved den seneste
stilling?
Har du inden for de sidste 4 uger
gjort noget aktivt for at finde et
job?
Hvis du kunne finde et passende
arbejde nu, kan du så begynde
inden for de næste to uger?
Hvor gammel var du, da du
startede i dit første job?

AM_status=1-4
Fulddel=1
AND
PL060 + PL100
< 25
Fulddel=2
AND
PL060 + PL100
> 36

6
7
PL015

PL060 + PL100
< 30

AM_status=1-4
NytArbejde=2

AM_status= 511

Lønmodtager
Selvstændig
Medarbejdende ægtefælle
Lærling/elev
Fast stilling
Tidsbegrænset stilling

PL015=1

String[40]

PL015=1

1 Ja
2 Nej
1 Ja
2 Nej
1 Ja
2 Nej
8..65

Statustidl=1

PL015=1

AM_status=5,
10, 11
PL020=1
AM_status=1-4
OR
PL015=1

Fritidsjob skal ikke medtages.

PL200

1...80

AND
alder_M01 >
50
AM_status=1-4

6

Complex_
M01

Hvor mange år har du sammenlagt
arbejdet?

OR
PL015=1

Fritidsjob skal ikke medtages. Det
skal derimod perioder med
barselsorlov.

AND
alder_M01 >
50

Hvilken status havde du på
arbejdsmarkedet i 2019?

Mulighed for flere svar, hvis din
status ændrede sig.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Statusser

Markér de forskellige statusser du
havde på arbejdsmarkedet i løbet
af 2019.
Mulighed for flere svar.
Barselsorlov angives ved den
status du har orlov fra.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Complex_
month_M01

Hvis du tænker tilbage på 2019.
Hvilke måneder havde du så den
pågældende status?
Du kan kun have én status i hver
måned, så hvis der er et overlap,
vælg den status du havde i
størstedelen af måneden.
Lønmodtager fuldtid
Lønmodtager deltid
Selvstændig fuldtid
Selvstændig deltid

Lønmodtager fuldtid
Lønmodtager deltid
Selvstændig fuldtid
Selvstændig deltid
Medarbejdende ægtefælle
fuldtid
Medarbejdende ægtefælle
deltid
Lærling/elev
Arbejdsløs
Studerende, skoleelev
Værnepligtig
Folkepensionist, efterlønner
Førtidspensionist, langtidssyg
Hjemmegående
Udenfor arbejdsmarkedet i
øvrigt

Lønmodtager fuldtid
Lønmodtager deltid
Selvstændig fuldtid
Selvstændig deltid
Medarbejdende ægtefælle
fuldtid
Medarbejdende ægtefælle
deltid
Lærling/elev
Arbejdsløs
Studerende, skoleelev
Værnepligtig
Folkepensionist, efterlønner
Førtidspensionist, langtidssyg
Hjemmegående
Udenfor arbejdsmarkedet i
øvrigt

1. januar
2. februar
3. marts
4. april
5. maj
6. juni.
7. juli
8. august
9. september
10. oktober
11. november
12. december

Flere svar i
Complex_M01

Flere svar i
Complex_M01
Kun de
statusser, der
er krydset af
ovenfor vises
her.

7

Medarbejdende ægtefælle fuldtid
Medarbejdende ægtefælle deltid
Lærling/elev
Arbejdsløs
Studerende, skoleelev
Værnepligtig
Folkepensionist, efterlønner
Førtidspensionist, langtidssyg
Hjemmegående
Udenfor arbejdsmarkedet i øvrigt
Intro

AM_status_
Mxx

De næste spørgsmål handler om
arbejdsmarkedsstatus for øvrige
personer i husstanden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lønmodtager
Selvstændig
Medarbejdende ægtefælle
Lærling/elev
Arbejdsløs
Studerende, skoleelev
Værnepligtig
Folkepensionist, efterlønner
Førtidspensionist, langtidssyg
Hjemmegående
Udenfor arbejdsmarkedet i
øvrigt

Er det en fast eller en
tidsbegrænset stilling (fx et
vikariat)?

1
2

Fast stilling
Tidsbegrænset stilling

Har han/hun underordnede eller
ansatte?
Hvor mange timer om ugen
arbejder han/hun i gennemsnit i
dit/sit primære job?
Har han/hun ét eller flere bijob?

1 Ja
2 Nej
0…90

Spørgsmålene omhandler
^prmPersonNavn
Hvad er hans/hendes status på
arbejdsmarkedet på nuværende
tidspunkt?
Barselsorlov angives ved den
status, han/hun har orlov fra.

PL140_Mxx
Ansatte_Mxx
PL060_Mxx
Bijob_Mxx
PL100_Mxx

Fulddel_Mxx

1…60

Betragter han/hun sig selv som
beskæftiget på fuldtid eller deltid?

1 Fuldtid
2 Deltid
1 Ja, han/hun arbejder fuldtid
2 Nej, han/hun arbejder deltid

Du har oplyst, at han/hun er
fultidsbeskæftiget og normalt
arbejder XX timer om ugen.
Stemmer det, at han/hun arbejder
fuldtid?

PL015_Mxx

1 Ja
2 Nej

Hvor mange timer om ugen
arbejder han/hun i gennemsnit i
dette/disse bijob?

Fuldtid_Mxx

Deltid_Mxx

Stilles til alle
personer i
husstanden på
16 år og
derover

AM_status_Mxx
=1
AM_status_Mxx
= 1-3
AM_status_Mxx
= 1-4
AM_status_Mxx
= 1-4
Bijob_Mxx =1

AM_status_Mxx
= 1-3
Fulddel_Mxx=1
AND

Du har oplyst, at han/hun er
deltidsbeskæftiget og normalt
arbejder XX timer om ugen.
Stemmer det, at han/hun arbejder
deltid?

1 Ja, han/hun arbejder deltid

PL060_Mxx +
PL100_Mxx <
25
Fulddel_Mxx=2

2 Nej, han/hun arbejder fuldtid

AND

Har han/hun tidligere været i
arbejde?

1 Ja
2 Nej

PL060_Mxx +
PL100_Mxx >
36

8

AM_status_Mxx
=5-11

Lære-/elevplads skal medregnes.

Statustidl_M
xx
Fasttidljob_
Mxx
Senestestilli
ng_
[løbenr.]

Var han/hun ved den seneste
stilling lønmodtager, selvstændig,
medarbejdende ægtefælle eller
lærling/elev?
Var den seneste stilling en fast
eller en tidsbegrænset stilling (fx
et vikariat)?
Hvad var hans/hendes seneste
stilling?

ArbMkPerso
nSidsteAar_
andre

Præciser gerne fx således:
'konsulent i markedsføring' i
stedet for blot 'konsulent'.
Havde han/hun ansatte eller
underordnede ved den seneste
stilling?
Har han/hun inden for de sidste 4
uger gjort noget aktivt for at finde
et job?
Hvis han/hun kunne finde et
passende arbejde nu, kan han/hun
så begynde inden for de næste to
uger?
Var hans/hendes status på
arbejdsmarkedet i 2019 den
samme i alle 12 måneder?

Complex_
Mxx

Hvilken status havde [Navn] på
arbejdsmarkedet i 2019?

Ansattetidl_
Mxx
PL020_Mxx

PL025_Mxx

Mulighed for flere svar, hvis
hans/hendes status ændrede sig

1
2
3
4
1
2

String[40]

1 Ja
2 Nej
1 Ja
2 Nej
1 Ja
2 Nej

1
2
3
4
5

7
8
9
10
11
12
13
14

Hvis du tænker tilbage på 2019.
Hvilke måneder havde han/hun så
den pågældende status?
Han/hun kan kun have én status i
hver måned, så hvis der er et
overlap, vælg den status du havde
i størstedelen af måneden
Lønmodtager fuldtid
Lønmodtager deltid

PL015_Mxx=1

statustidl_Mxx
=1
PL015_Mxx=1

PL015_Mxx=1

AM_status_Mxx
= 5, 10,11
PL020_Mxx=1

1 Ja
2 Nej

6

Complex_
month_Mxx

Lønmodtager
Selvstændig
Medarbejdende ægtefælle
Lærling/elev
Fast stilling
Tidsbegrænset stilling

Lønmodtager fuldtid
Lønmodtager deltid
Selvstændig fuldtid
Selvstændig deltid
Medarbejdende ægtefælle
fuldtid
Medarbejdende ægtefælle
deltid
Lærling/elev
Arbejdsløs
Studerende, skoleelev
Værnepligtig
Folkepensionist, efterlønner
Førtidspensionist, langtidssyg
Hjemmegående
Udenfor arbejdsmarkedet i
øvrigt

1. januar
2. februar
3. marts
4. april
5. maj
6. juni.
7. juli
8. august
9. september
10. oktober
11. november

Flere svar i
Complex_Mxx
Kun de
statusser, der
er krydset af
ovenfor vises
her.

9

Selvstændig fuldtid
Selvstændig deltid
Medarbejdende ægtefælle fuldtid
Medarbejdende ægtefælle deltid
Lærling/elev
Arbejdsløs
Studerende, skoleelev
Værnepligtig
Folkepensionist, efterlønner
Førtidspensionist, langtidssyg
Hjemmegående
Udenfor arbejdsmarkedet i øvrigt

PH010

PH020

PH030

PH040

PH050

12. december

Hvordan er dit helbred i
almindelighed?

1
2
3
4
5

Virkelig godt
Godt
Nogenlunde
Dårligt
Meget dårligt

Har du nogen langvarig sygdom
eller et helbredsproblem?

1
2

Ja
Nej

1
2
3

Alvorligt hæmmet
Noget hæmmet
Slet ikke hæmmet

1
2

Ja
Nej

1
2
3
4

8

Havde ikke råd
Ventelisten var for lang
Kunne ikke afsætte tid
Der var for langt til
lægen/sygehuset
Bange for
behandlingen/undersøgelsen
Ventede for at se, om ikke
problemet gik over
Kendte ikke nogen god læge
eller specialist
Anden årsag

1
2

Ja
Nej

1
2
3
4

Havde ikke råd
Ventelisten var for lang
Kunne ikke afsætte tid
Der var for langt til
tandlægen

Nu kommer en række spørgsmål,
som drejer sig om dit helbred.

Med langvarig menes sygdomme
eller helbredsproblemer, der har
varet eller forventes at ville vare 6
måneder eller mere.
Har du de seneste 6 måneder på
grund af helbredsproblemer eller
sygdom været hæmmet i
udførelsen af aktiviteter, som folk
sædvanligvis udfører?
Tilstanden skal have varet i 6
måneder eller mere.
Har du inden for det sidste år haft
et presserende behov for at blive
undersøgt eller behandlet af en
læge, men hvor det ikke skete?
Hvad var den vigtigste årsag til at
du ikke blev undersøgt eller
behandlet af en læge?

5
6
7

PH060
PH070

Har du inden for det sidste år
virkelig haft et presserende behov
for at blive undersøgt eller
behandlet af en tandlæge, men
hvor det ikke skete?
Hvad var den vigtigste årsag til, at
du ikke blev undersøgt eller
behandlet af tandlægen?

PH040 =1

PH060 =1
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5
6
7
8
Modul2020
HC010

HC020

Angiv det samlede beløb, din
husstand bruger på en typisk
måned på mad og ikke-alkoholiske
drikke, der blev indtaget i
hjemmet (undtagen take-away):
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste
skøn.
Angiv det samlede beløb, din
husstand bruger på en typisk
måned på mad og drikke uden for
hjemmet samt take-away:

Bange for
behandlingen/undersøgelsen
Ventede for at se om, ikke
problemet gik over
Kendte ikke nogen god
tandlæge
Anden årsag

0..50000

0..50000

Medregn alle husstandens udgifter
på fx restaurant, café, bar og i
kantine, og både alkoholiske og
ikke-alkoholiske drikke.

HC030

HC040

Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste
skøn.
Angiv det samlede beløb, din
husstand bruger på en typisk
måned på offentlig transport:
Fx bus, tog, metro og taxa.
Udgifter til fly- og færgetransport
skal medregnes, hvis de benyttes
regelmæssigt.
Angiv det samlede beløb, din
husstand bruger på en typisk
måned på privat transport:

0..50000

0..50000

Fx bil, motorcykel og cykel.

HC050

DK2020
Intro_Deleo
ko

Medregn udgifter til benzin/diesel,
parkering, opladning, forsikring,
afgifter og reparationer.
Hvilket af følgende udsagn passer
bedst på din husstands
økonomiske situation i slutningen
af en typisk måned?

1. Lægger penge til side
2. Har behov for at bruge af
opsparing
3. Har behov for at låne
penge
4. Ingen af ovenstående –
udgifter og indtægter er i
balance

De næste spørgsmål omhandler
diverse supplerende
indtægtskilder.
Medregn alle indtægter før
eventuel skattebetaling.
Dine svar behandles fortroligt og
anvendes udelukkende til
statistik."
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opgjn

opgbelob

Har du eller andre i din husstand i
2019 tjent penge på at udføre
arbejdsopgaver for
privatpersoner?
Det kan fx være
håndværksarbejde, børnepasning
eller rengøring for andre. Medregn
både opgaver for bekendte og
opgaver fundet via
hjemmesider/apps som fx Happy
Helper.
Hvor mange penge har din
husstand tjent på at udføre
arbejdsopgaver for privatpersoner
samlet set i hele år 2019 (før
skat)?

opgskat

Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste
skøn.
Er alle husstandens skattepligtige
indtægter fra arbejdsopgaver
blevet oplyst til Skat?

udlejejn

Dine svar behandles fortroligt og
anvendes udelukkende til statistik.
Har din husstand i 2019 tjent
penge på at udleje en bolig eller et
værelse til privatpersoner?

udlejebelob

udlejeskat

biludjn

biludbelob

biludskat

Fx via Airbnb eller udlejning af
sommerhus.
Hvor mange penge har din
husstand tjent på bolig/værelsesudlejning samlet set i
hele år 2019 (før skat)?
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste
skøn.
Er alle husstandens skattepligtige
indtægter fra bolig/værelsesudlejning blevet oplyst til
Skat?
Har din husstand i 2019 tjent
penge på privat biludlejning?
Fx via GoMore eller SnappCar.
Hvor mange penge har din
husstand tjent på privat
biludlejning samlet set i hele år
2019 (før skat)?
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste
skøn.
Er alle husstandens skattepligtige
indtægter fra biludlejning blevet
oplyst til Skat?

1 Ja
2 Nej

1..1000000

Opgjn = 1

Ved ikke
Ønsker ikke at svare

1 Ja
2 Nej

Opgjn = 1

1 Ja
2 Nej

1..1000000

Udlejejn = 1

Ved ikke
Ønsker ikke at svare

1 Ja
2 Nej

Udlejebelob >
24000

1 Ja
2 Nej
1..1000000

Biludjn = 1

Ved ikke
Ønsker ikke at svare

1 Ja
2 Nej

Biludbelob >
10000
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