November 2020

Restskatten er faldet med
over 5 mia. kr. siden 2010
Borgernes oplysninger på forskudsopgørelsen er
blevet mere korrekte. I løbet af de seneste ti år er
der sket et markant fald i det beløb, borgerne skal
tilbagebetale i skat. Samtidig er antallet af danskere med restskat faldet.
Når den enkelte borger modtager en restskat, er det et udtryk for, at vedkommende har betalt for lidt skat i løbet af det pågældende 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.
I perioden fra 2010 til 2019 er den samlede restskat for borgere med enkle skatteforhold - fx lønmodtagere, pensionister og SU-modtagere - mere end halveret.
Borgerne skulle i 2010 samlet set betale ca. 8,3 mia. kr. i restskat. I 2019 var beløbet reduceret med mere end 5 mia. kr. til ca. 3,2 mia. kr. Det svarer til et fald på
62 pct., jf. figur 1.
I forhold til andelen af det samlede personskatteprovenu udgør restskatten nu
mindre end 1 pct. og er i alt faldet fra 2,5 pct. i 2010 til 0,8 pct. i 2019.
Figur 1. Udvikling i samlet restskat, 2010-2019
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Fald i restskatten 2010-2019
I løbet af de seneste ti år er restskatten faldet med over 5,1 mia. kr., hvilket
svarer til et fald på 62 pct.
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Side 2

Udviklingen over de seneste ti år viser yderligere et fald i borgernes gennemsnitlige restskat. I 2010 var den gennemsnitlige restskat ca. 7.100 kr., mens den i
2019 er faldet til omkring 4.100 kr., jf. figur 2a.
I løbet af de seneste ti år er der samtidig sket et fald i antallet af borgere, der skal
betale restskat fra 1,2 mio. borgere i 2010 til 700.000 borgere i 2019, jf. figur
2b.
Figur 2a. Udvikling i borgernes gennemsnitlig restskat, 2010 - 2019

Figur 2b. Antal borgere med restskat, 2010 og 2019
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At borgernes oplysninger på forskudsopgørelsen er blevet mere korrekte, skyldes blandt andet Skattestyrelsens løbende arbejde med at forbedre og digitalisere forskudsopgørelsen. Derudover vurderer Skattestyrelsen, at borgerne over
de seneste ti år er blevet bedre til at justere deres oplysninger i forskudsopgørelsen.
Omkring 92 pct. af alle oplysninger kommer automatisk fra såkaldte tredjeparter, fx arbejdsgivere, banker og pensionskasser. De automatiske indberetninger
er, kombineret med personlig vejledning, både via TastSelv på skat.dk og kundeservice, afgørende for Skattestyrelsens fortsatte indsats for at hjælpe borgerne
med at ramme plet med deres skatteforhold og dermed foretage nøjagtige skattebetalinger.

Boks 1: Sådan har vi gjort

Alle tal og data, der danner grundlag for analysen, er indhentet fra borgere med
enkle skatteforhold – fx lønmodtagere, pensionister og SU-modtagere – i perioden
2010-2019. Borgere med mere komplicerede skatteforhold – fx selvstændige erhvervsdrivende og borgere med udlandsforhold – indgår ikke i analysen.
Alle oplysninger er indhentet med den 30. april som skæringsdato i året efter det
indkomstår, som tallene vedrører. 2019 er eneste undtagelse, da fristen var forlænget til den 1. september. 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 endvidere omregnet til 2019-niveau for at sikre
sammenlignelighed årene imellem og fjerne inflationsudviklingen i tallene.
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