
Pensionsudbetalinger 

Administrative oplysninger 

Navn: Pensionsudbetalinger 
Emnegruppe: Pension/Pensionsudbetalinger 
Kilder: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. 

Indhold 

Indholdsbeskrivelse: Statistikken viser de gennemsnitlige private pensionsudbe-
talinger for personer, udbetalingerne som andel af den korrigerede bruttoind-
komst samt antallet af modtagere af private pensionsudbetalinger. 
 
Statistiske begreber: De gennemsnitlige private pensionsudbetalinger beregnes 
inden for forskellige grupper. 
 
Private pensionsudbetalinger: Indeholder både udbetalinger fra arbejdsgiverad-
ministrerede pensionsordninger og udbetalinger fra privatadministrerede pensi-
onsordninger. Pensionsudbetalingerne består af udbetalinger fra pensionskasser, 
forsikringsselskaber og pengeinstitutter. Der er kun medtaget udbetalinger der 
beskattes som personlig indkomst. Pensionsudbetalingerne kan ikke identificeres 
præcist i de administrative registre. Derfor er anvendt Danmarks Statistiks opgø-
relse, der blandt andet bygger på identifikation af den udbetalende enhed ud fra 
CVR-nummer. 
 
Bruttoindkomst: Bruttoindkomsten består af personlige indkomster, kapitalind-
komst, erhvervsindkomst samt udlandsindkomst som er skatteberettigede. For 
selvstændige kan bruttoindkomsten antage negative værdier da underskud i virk-
somheden vil trække bruttoindkomsten ned. Bemærk at dette har betydning for 
bruttoudbetalingsprocenten (se nedenstående afsnit).  
  
Uddannelse: Personens højeste fuldførte uddannelse. Personer som er i gang med 
en grundskoleuddannelse eller ikke har oplyst højest fuldførte uddannelse bliver 
kategoriseret som "øvrige". 
  
Alder: Personens alder pr. 31. december i året. 
  
Oprindelsesland: Der benyttes tre kategorier. 1: Danmark, Grønland og Færø-
erne; 2: mere udviklede lande (Norden, det meste af Europa, Nordamerika, Japan, 
New Zealand og Australien); 3: mindre udviklede lande. Mht. indvandrere og ef-
terkommere anvendes der oplysninger på baggrund af fødeland og statsborger-
skab ud fra hvorvidt ingen, én eller begge forældre kendes. Såfremt ingen af for-
ældrene kendes, er oprindelseslandet defineret ud fra personens egne oplysnin-
ger. 

Tid 

Referencetid: Oplysningerne refererer til året for indkomstregisteret.  
Udgivelsestidspunkt: januar. 
Hyppighed: Årligt. 
 



Side 2 
 

Pålidelighed og usikkerhed 

Samlet pålidelighed: Der anvendes indkomstoplysninger fra SKATs registre, der 
generelt antages at være af høj kvalitet. Det skal dog bemærkes, at f.eks. fejlbe-
hæftede/mangelfulde indberetninger til SKAT vil bevirke, at der ikke bliver fuld-
stændig sammenfald mellem de faktiske indkomster og indkomsterne, som de 
opgøres i denne statistik. 
  
Det er afgørende for skatteberegningen, at indkomster rubriceres korrekt som 
enten kapitalindkomst, personlig indkomst eller aktieindkomst. Det har derimod 
mindre betydning for SKAT, hvorfra indkomsten stammer. Det er således forbun-
det med en vis usikkerhed at udskille pensionsudbetalinger, da det må gøres ud 
fra oplysninger om, hvem der har udbetalt ydelsen.  
  
Registrene i SKAT opdateres løbende og kan først på et meget sent tidspunkt 
betragtes som endelige. De registeruddrag, der anvendes i statistikken, vil såle-
des kunne indeholde oplysninger, der senere ændres i de administrative kildere-
gistre. 
  
I langt de fleste tilfælde har disse registerproblemer ingen eller kun uvæsentlig 
betydning for de statistiske opgørelser. Oplysninger for meget små grupper af 
personer, må dog tolkes med forsigtighed.  
  
CPR er et administrativt register med meget bred anvendelse. Kvaliteten af op-
lysningerne er gennemgående meget høj. Oplysninger om indvandrere og efter-
kommere har høj kvalitet, når man ser på hvordan inddelingen svarer til det re-
gelsæt, som er grundlaget for opdelingen. For enkelte personer kan der være tale 
om manglende oplysninger om fødested og statsborgerskab eller manglende for-
ældreoplysninger. 

Sammenlignelighed 

Sammenlignelighed over tid: Statistikken er sammenlignelig over tid. 
Forhold mellem foreløbige og endelige tal: Der udgives kun endelige tal. 

Tilgængelighed 

Distributionskanaler: Statistikken offentliggøres udelukkende på Forsikring & Pen-
sions hjemmeside. 

Supplerende dokumentation 

Danmarks Statistiks beskrivelse af oplysninger i indkomstregistret:  
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times  


