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Fredag den 3. april begynder Skattestyrelsen at ud-

betale overskydende skat for indkomståret 2019. I 

alt skal 3,4 mio. borgere have 17,4 mia. kr. tilbage i 

skat.   

Årsopgørelsen er en oversigt over den enkelte skatteyders indkomstgrundlag, anvendte 

fradrag og samlede skattebetaling. På årsopgørelsen fremgår det, om skatteyderen har 

betalt for meget eller for lidt i skat i det forgangne år. Har man betalt for meget, får man 

overskydende skat udbetalt. Har skatteyderne betalt for lidt i skat, skal de betale restskat.  

 

Skattestyrelsens opgørelser for indkomståret 2019 viser, at 3,4 mio. borgere skal have ud-

betalt 17,4 mia. kr. i overskydende skat. I alt svarer det til, at hver borger med oversky-

dende skat i gennemsnit får 5.179 kr. tilbage. Samtidig skal næsten 1,1 mio. borgere be-

tale restskat, der samlet udgør 6,8 mia. kr. i indkomståret 2019. 

 

Den regionale fordeling viser, at borgerne i Region Hovedstaden får udbetalt mest i over-

skydende skat. I alt får knap 1,1 mio. borgere i hovedstadsregionen i gennemsnit udbetalt 

5.663 kr. Omvendt er den gennemsnitlige overskydende skat lavest i Region Syddanmark. 

Her får lige godt 721.000 borgere 4.857 kr. tilbage i skat, jf. figur 1.   

 

Figur 1. Regional fordeling af overskydende skat for 2019 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

Note: Datagrundlaget for overskydende skat er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst frem til og med den 26. marts 2020. 

 

Skattestyrelsen udbetaler 17,4 
mia. kr. i overskydende skat  

5.179kr. 
Gennemsnitligt beløb for 2019 

Hver borger med overskydende 

skat får i gennemsnit udbetalt 

5.179 kr. 

1,7 mia. kr. 
Region Nordjylland 

Antal personer: 347.170  

Gennemsnit: 5.037 kr. 

3,8 mia. kr. 
Region Midtjylland 

Antal personer: 764.903 

Gennemsnit: 5.001 kr. 

3,5 mia. kr. 
Region Syddanmark 

Antal personer: 720.657 

Gennemsnit: 4.857 kr. 

6,0 mia. kr. 
Region Hovedstaden 

Antal personer: 1.050.636 

Gennemsnit: 5.663 kr. 

2,3 mia. kr. 
Region Sjælland 

Antal personer: 470.253 

Gennemsnit: 4.983 kr. 
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