November 2022

Flere anvender TastSelv til at
rette forskudsopgørelsen
I perioden 2011 til 2021 er antallet af borgere, der
retter deres forskudsopgørelse via TastSelv, steget
med godt 57 pct. Alene for 2021 foretog knap 1,6
mio. borgere rettelser i deres forskudsopgørelse.
En af Skattestyrelsens kerneopgaver er at sikre, at borgerne betaler de korrekte
skatter og afgifter til tiden. Det understøttes af forskudsopgørelsen, som er et
forventet budget over borgerens skatter og fradrag for det kommende år, og det
er derfor vigtigt, at borgere forholder sig til deres forskudsopgørelse. Hver november frigiver Skattestyrelsen forskudsopgørelsen, og borgerne får mulighed
for at forholde sig til og rette oplysninger om skatter og fradrag.
Udviklingen gennem de seneste ti år viser, at borgerne i stigende grad selv foretager de nødvendige indberetninger og ændringer i forbindelse med fx hussalg,
jobskifte mv. på TastSelv, i stedet for at kontakte Skattestyrelsens Borgervejledning.
Fra forskudsopgørelsen 2011 til forskudsopgørelsen 2021 er antallet af borgere, der logger på TastSelv, steget fra 1 mio. til 1,6 mio. Det svarer til en stigning
på 57 pct. Samtidig er antallet af borgere, der er i kontakt med Skattestyrelsens
Borgervejledning om forskudsopgørelsen, faldet markant fra godt 480.000 for
2011 til godt 280.000 for 2021, jf. figur 1. Det svarer til et fald på 40 pct.
Figur 1. Antal borgere med ændringer via TastSelv og Borgervejledning, 2011-2021
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Anm.: Antal borgere med ændringer er opgjort som unikke borgere/cpr-numre, der har lavet ændringer via
TastSelv, og unikke borgere, der har lavet ændringer via Borgervejledningen. Der kan være sammenfald, så
en borger har lavet ændringer både via TastSelv og via Borgervejledningen. Forskudsopgørelsen kan
ændres fra frigivelsen i november i året før indkomståret til udgangen af indkomståret.
Kilde: Skattestyrelsen.

57 %
Flere ændringer via TastSelv
Siden 2011 er antallet af borgere, der
foretager indberetninger og ændringer til forskudsopgørelsen via TastSelv steget med 57 pct.

Flere anvender TastSelv til at rette forskudsopgørelsen

Side 2

Flest ændringer i de første tre måneder
På forskudsopgørelsen for 2021 foretog borgerne knap 3,1 mio. ændringer. De
fleste ændringer blev foretaget kort efter forskudsopgørelsens frigivelse. I november 2020 alene foretog borgerne knap 434.000 ændringer, jf. figur 2.
Derudover blev størstedelen af ændringerne lavet ved årsskiftet, hvilket kan skyldes, at Skattestyrelsen i den periode aktivt kommunikerer til dem, som med fordel kan tilpasse deres forskudsopgørelse. Flere lavede også ændringer i marts,
hvor Skattestyrelsen årligt minder borgerne om deres skatteforhold i forbindelse
med frigivelsen af årsopgørelsen.
Figur 2. Antal indberetninger og ændringer via TastSelv og Borgervejledning, 2021
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Kilde: Skattestyrelsen.

Boks 1. Forstå begreberne
Forskudsopgørelsen er en forventning til borgernes indkomst og skat. Hver november åbner
Skattestyrelsen for adgangen til opgørelsen, hvor borgere kan se styrelsens forventninger til borgerens indkomst og skat for næste år.
I TastSelv på skat.dk kan borgerne både se deres skatteoplysninger og rette i deres forskudsopgørelse og årsopgørelse.
Hos Skattestyrelsens Borgervejledning kan borgere og virksomheder få hjælp og vejledning til
deres skatteforhold samt få hjælp til at lave ændringer, de ikke selv kan foretage i TastSelv.
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