
 

 

Siden 2017 er antallet af borgere med restskat fal-

det med over 100.000. Til gengæld er den samlede 

restskat steget. 

Alle borgere, der betaler skat i Danmark, modtager hvert år en årsopgørelse. Her 

fremgår det, om der er betalt korrekt skat. Er der betalt for lidt i skat, skal borge-

ren betale en restskat. Er der derimod betalt for meget, udbetales der oversky-

dende skat. 

 

Forskudsopgørelsen er et forventet budget over borgernes skatter og fradrag 

for det kommende år, som kan tilpasses løbende. Gennem vejledningsindsatser 

gør Skattestyrelsen løbende borgerne opmærksomme på vigtigheden af at til-

passe forskudsopgørelsen, når der sker ændringer i deres skatteforhold. Æn-

dringerne kan fx omhandle jobskifte eller salg af ejendom. 

 

Skattestyrelsen har de seneste år haft særligt fokus på de områder, hvor skatte-

betalingen har ændret sig som følge af COVID-19. Det gælder fx ændringer i kør-

selsfradraget på grund af flere hjemmearbejdsdage. 

 

Selvom mange borgere de seneste år har fået ændret deres skatteforhold på 

grund af COVID-19, er antallet af borgere med restskat faldet fra knap 760.000 i 

2017 til 650.000 i 2021, jf. figur 1. Borgerne har derfor i udgangspunktet tilpas-

set deres forskudsopgørelse, når der er sket ændringer i deres skatteforhold. 

 
Figur 1. Antal borgere med restskat, 2017 – 2021  
 

 

Anm.: Opgørelsen tager udgangspunkt i skatteydere med enkle skatteforhold, fx lønmodtagere, 

pensionister og SU-modtagere. 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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Færre borgere med restskat 

I løbet af de seneste 5 år er antallet af 

borgere med simple skatteforhold, 

der har en restskat, faldet med over 

100.000. 
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Side 2 

Den samlede restskat stiger 

Mens antallet af borgere, der har en restskat, er faldet mellem 2017 og 2021, er 

den samlede restskat steget med 1,2 mia. kr., jf. figur 2. Særligt er restskatten 

steget i perioden 2019 til 2021, hvor den steg fra 3 mia. kr. til 4,8 mia. kr.  

 
Figur 2. Udvikling i samlet restskat, 2017 – 2021, mia. kr.  
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

Stigningen i den samlede restskat kan være påvirket af COVID-19. Pandemien 

har særligt medført store udsving for en mindre gruppe borgere, herunder bor-

gere med høje befordringsfradrag. 

 

Det har fx betydet flere hjemmearbejdsdage og dermed et lavere kørselsfradrag 

eller et lavere fradrag for rejseudgifter end mange borgerne oprindeligt havde 

angivet på forskudsopgørelsen.  

 

Desuden har borgere i løbet af 2020 og 2021 haft mulighed for at få udbetalt in-

defrosne feriemidler. Den forhøjede indtægt kan for nogle have betydet et højere 

beskæftigelsesfradrag i løbet af året, eller at borgere har ramt topskattegræn-

sen og dermed havde ændrede skatteforhold.  

 

 Boks 1. Sådan er tallene opgjort 

Tal og data om danskernes restskat og overskydende skat er indhentet fra borgere med 

enkle skatteforhold, fx lønmodtagere, pensionister og SU-modtagere, hvor Skattestyrelsen 

automatisk får mange af borgernes skatteoplysninger direkte fra tredjeparter såsom ar-

bejdsgivere, banker og pensionskasser. I 2021 udgjorde borgere med simple skatteforhold 

4,3 mio. 

 

Borgere med mere komplicerede skatteforhold, fx selvstændige erhvervsdrivende og bor-

gere med udlandsforhold, indgår ikke i analysen. Alle oplysninger er indhentet primo maj ef-

ter det pågældende indkomstår.  

 

Årsopgørelsen er dynamisk, da det er muligt at foretage ændringer tre år tilbage i tiden. 

 

Som med restskatten er den overskydende skat blandt borgere med enkle skatteforhold ste-

get fra 14,2 mia. kr. til 17,1 mia. kr. i perioden fra 2017 til 2021. Antallet af personer med 

overskydende skat er steget med godt 200.000.  

 

 

3,6
3,8

3,0

4,0

4,8

0

1

2

3

4

5

6

2017 2018 2019 2020 2021

Mia. kr.

  www.sktst.dk   Skattestyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen  


