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Forskudsopgørelsen er et forventet budget over 

borgerens skatter og fradrag for det kommende 

år. Siden 2010 er antallet af ændringer, foretaget 

af borgere, steget mere end 20 pct. Flere foretager 

samtidig selv ændringer i forskudsopgørelsen.   

Skattestyrelsen frigiver forskudsopgørelsen i november hvert år og giver bor-

gerne mulighed for at forholde sig til og rette oplysninger om skatter og fradrag 

for det kommende år. Skattestyrelsen modtager i den forbindelse mange indbe-

retninger og ændringer fra borgere og tredjeparter som fx arbejdsgivere, der bi-

drager til at gøre forskudsopgørelsen mere korrekt. 

 

En af Skattestyrelsens kerneopgaver er at sikre, at borgerne betaler de korrekte 

skatter og afgifter til tiden. Det understøttes af forskudsopgørelsen, og det er 

derfor vigtigt, at borgere forholder sig til deres forskudsopgørelse. 

 

Ændringer til forskudsopgørelsen kommer primært fra borgerne 

Siden 2010 er det samlede antal ændringer fra både borgere og tredjeparter 

steget. I 2010 blev der således foretaget 2,9 mio. indberetninger og ændringer 

til forskudsopgørelsen, fx ændringer af kørselsfradrag og indberetninger af salg 

af ejendom. I 2019 blev der til sammenligning foretaget 3,4 mio. indberetninger 

og ændringer. 

 

Hovedparten af de indberetninger og ændringer, som Skattestyrelsen modtager, 

efter at forskudsopgørelsen er blevet frigivet, stammer fra borgere. Det viser 

data fra TastSelv på skat.dk og Skattestyrelsens Kundecenter, hvor borgernes 

egne indberetninger og ændringer samlet er steget med over 20 pct. fra knap 

2,3 mio. ændringer i 2010 til mere end 2,8 mio. ændringer i 2019, jf. figur 1.  
 

Figur 1. Indberetninger og ændringer via TastSelv og Kundecenter, 2010-2019, antal mio. 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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relsen via TastSelv og Kundeservice i 

løbet af 2019. 
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Side 2 

Flere foretager selv ændringer i forskudsopgørelsen  

Generelt viser udviklingen gennem de seneste ti år, at borgerne i stigende grad 

forholder sig til deres forskudsopgørelse og selv foretager de nødvendige indbe-

retninger og ændringer i forbindelse med fx hussalg, jobskifte mv. på TastSelv, i 

stedet for at kontakte Skattestyrelsens Kundecenter.  

 

Antallet af indberetninger og ændringer via TastSelv på skat.dk er steget fra 

knap 1,6 mio. i 2010 til lidt over 2,5 mio. i 2019. Det svarer til en stigning på ca. 

60 pct. I samme periode viser udviklingen, at antallet af indberetninger og æn-

dringer via Skattestyrelsens Kundecenter er halveret fra ca. 680.000 i 2010 til 

340.000 i 2019, jf. figur 2.  

 
Figur 2. Indberetninger og ændringer via TastSelv og Kundecenter, 2010-2019, antal mio. 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

Forskudsopgørelsen danner grundlag for korrekt afregning af skatter 

Forskudsopgørelsen er med til at sikre, at borgerne betaler de korrekte skatter 

og afgifter i løbet af året. Det er derfor også vigtigt, at det er let for den enkelte 

borger selv at foretage ændringer og indberetninger, da en korrekt forskudsop-

gørelse medvirker til at reducere restskat og overskydende skat i forbindelse 

med årsopgørelsen.  

 

Skattestyrelsen arbejder derfor løbende på at forberede forskudsopgørelsen og 

gøre det så enkelt som muligt for borgerne at foretage indberetninger og æn-

dringer.  
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