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Unge under 30 år har
halveret deres restskat
Borgere under 30 år er blevet bedre til at betale
den korrekte skat i løbet af et indkomstår. På 10 år
er beløbet, som unge under 30 år betaler i restskat,
halveret fra 1 mia. kr. til 450 mio. kr.
Restskat er udtryk for, at den enkelte borger har betalt for lidt skat i løbet af et
indkomstår. Det kan blandt andet skyldes, at ændrede indkomstforhold på grund
af et jobskifte ikke er blevet angivet på forskudsopgørelsen. Skattestyrelsen har
som mål, at borgerne betaler den korrekte skat til tiden. Derfor er det også et
mål at minimere det beløb, som borgerne skal betale i restskat.
Udviklingen over de seneste 10 år viser en positiv tendens til, at det beløb, der
årligt skal betales i restskat, er faldende for alle aldersgrupper. Det gælder særligt for borgere under 30 år.
I 2018 fik ca. 150.000 borgere under 30 år besked om, at de skulle betale
penge tilbage i skat. Det er et fald på 35.000 personer siden 2009 og 60.000 siden 2013, hvor antallet af borgere under 30 år med restskat var på sit højeste.
Det samlede beløb, som borgere under 30 år skulle betale i restskat til Skattestyrelsen i 2018, var ca. 450 mio. kr., jf. figur 1. Sammenlignet med 2009, hvor
gruppen skulle betale næsten 1 mia. kr. tilbage, er der tale om mere end en halvering i løbet af 10 år.

Figur 1. Samlet restskat for borgere under 30 år, 2009 – 2018. Mio. kr.
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Reduktion i samlet restskat
Den samlede restskat for borgere under 30 år er faldet fra 981 mio. kr. i
2009 til 457 mio. kr. i 2018. Det svarer til en reduktion på 53 pct. på 10 år.
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Faldet i både antallet af personer under 30 år, der skal betale restskat, og det
samlede restskattebeløb for denne gruppe, resulterer ligeledes i, at den gennemsnitlige restskattebetaling er blevet væsentligt lavere.
I 2009 skulle en borger under 30 år med restskat i gennemsnit betale ca. 5.300
kr., jf. figur 2. I 2018 var beløbet reduceret til 2.900 kr. i gennemsnit. Det svarer til
en reduktion på ca. 45 pct. på 10 år.
Det gennemsnitlige restskattebeløb er – med undtagelse af borgere over 70 år,
der oplever en marginal stigning – også faldet for de øvrige aldersgrupper. Det
relative fald er dog størst for de unge skatteydere.

Gennemsnitlig restskat
Borgere under 30 år med restskat
skulle i gennemsnit betale 2.900 kr. i
indkomståret 2018.

Figur 2. Gennemsnitlig restskat for alle aldersgrupper, 2009 og 2018
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Den større præcision i borgernes skattebetaling kan henledes til flere forskellige
faktorer. Skattestyrelsen har blandt andet øget brugen af indberetninger fra såkaldte tredjeparter (fx arbejdsgivere og pensionskasser) for at kunne sikre en
mere korrekt skattebetaling – også for de unge. Endvidere sender Skattestyrelsen ændringsforslag til den enkelte borger, hvis fradrag eller indtægter udvikler
sig anderledes, end der er budgetteret med i forskudsopgørelsen.
I 2018 stammede 95 pct. af den samlede datamængde til dannelse af årsopgørelserne fra tredjepartsindberetninger, mens kun 5 pct. kom fra borgernes egne
indberetninger. Derudover arbejder Skattestyrelsen løbende på at øge de unges
kendskab til forskudsopgørelsen gennem blandt andet oplysningskampagner.
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