
 

 

Borgere i alderen 30-49 år er blevet bedre til at be-

tale den korrekte skat i løbet af indkomståret. I peri-

oden 2009 til 2018 har aldersgruppen reduceret 

deres overskydende skat med 40 pct.    

Mange skatteydere har i år modtaget en årsopgørelse med overskydende skat. 

Det kan være en glædelig overraskelse, men det er samtidig et udtryk for, at der 

er blevet betalt for meget i skat, og at oplysningerne i forskudsopgørelsen der-

med ikke har været korrekte. 

 

Skattestyrelsens kerneopgave er at sikre, at borgerne betaler den korrekte skat 

til tiden. Derfor er det også et mål at minimere det beløb, som borgerne får udbe-

talt i overskydende skat. 

 

I 2009 fik skatteyderne samlet set udbetalt ca. 18,5 mia. kr. i overskydende skat. 

Det beløb var i 2018 reduceret til ca. 14,2 mia. kr. Faldet indikerer, at oplysnin-

gerne i forskudsopgørelsen er blevet mere korrekte gennem de sidste ti år.   

 

Det største fald ses for borgere i alderen 30-49 år, hvor den overskydende skat 

er faldet fra 8,5 mia. kr. i 2009 til 5,1 mia. kr. i 2018, jf. figur 1. Faldet på 3,4 mia. 

kr. svarer til en reduktion af den overskydende skat på ca. 40 pct. 

 

Figur 1. Samlet overskydende skat for borgere i alderen 30-49 år, 2009-2018 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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Reduktion af overskydende skat 

Det samlede beløb for oversky-

dende skat for borgere i alderen 

30-49 år er faldet fra 8,5 mia. kr. i 

2009 til 5,1 mia. kr. i 2018. Det 

svarer til en reduktion på ca. 40 

pct. 



  

 

Side 2 

Fra 2009 til 2018 er den gennemsnitlige udbetaling af overskydende skat faldet 

på tværs af alle aldersgrupper. Også her er det aldersgruppen 30-49 år der har 

oplevet det største fald.  

 

Denne aldersgruppe fik i 2018 gennemsnitligt udbetalt ca. 4.100 kr. mindre i 

overskydende skat, sammenlignet med den gennemsnitlige udbetaling af  

overskydende skat i 2009. Det svarer til et fald på godt 43 pct., jf. figur 2.     

 
Figur 2. Gennemsnitlig udbetaling af overskydende skat for aldersgrupper, 2009-2018 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

Den større præcision i borgernes skattebetaling skyldes flere forskellige faktorer. 

Skattestyrelsen har blandt andet forbedret og forøget indberetningerne fra så-

kaldte tredjeparter, fx arbejdsgivere og pensionskasser, for at kunne sikre en 

mere korrekt skattebetaling.  

 

I 2018 stammede ca. 92 pct. af oplysningerne på årsopgørelsen fra digitale ind-

beretninger fra tredjeparter på såkaldte låste felter i TastSelv, dvs. felter som 

borgeren ikke har mulighed for at ændre på værdierne af. De resterende ca. 8 

pct. stammede fra oplysninger på de såkaldte åbne felter. I de åbne felter indbe-

retter borgeren eller tredjeparter oplysninger, som borgeren kan ændre i.  

 

Derudover arbejder Skattestyrelsen løbende på at øge borgernes kendskab til 

forskudsopgørelsen og årsopgørelsen gennem blandt andet oplysningskam-

pagner.  

 

 Sådan har vi gjort 

Alle tal og data i analysen er indhentet fra borgere med enkle skatteforhold – fx lønmodtagere, pensionister og 

SU-modtagere – i perioden 2009-2018. Borgere med mere komplicerede skatteforhold – fx selvstændige er-

hvervsdrivende og borgere med udlandsforhold – indgår ikke i analysen.  

Alle oplysninger er indhentet med 30. april som skæringsdato i året efter det indkomstår, som tallene vedrører. 

Dette er gjort for at sikre et sammenligneligt grundlag, eftersom årsopgørelsen er dynamisk, og der er mulighed 

for at foretage ændringer tre år tilbage i tiden. Alle beløb er desuden omregnet til 2019-niveau for at sikre sam-

menlignelighed årene imellem. 
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4.100 kr. 
Gennemsnitlig udbetaling af  

overskydende skat 

Fra 2009 til 2018 er beløbet for den 

gennemsnitlige udbetaling af  

overskydende skat faldet med ca. 

4.100 kr. i aldersgruppen 30-49 år. 


