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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Hushållens ekonomi
A.2 Statistikområde
Inkomster och inkomstfördelning
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
A.4 Ansvarig
Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, SCB
Adress: 701 89 ÖREBRO
Kontaktperson: Susanne Svartengren
Telefon: 019-17 66 14
E-post: fornamn.efternamn@scb.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, SCB
Adress: 701 89 ÖREBRO
Kontaktperson: Susanne Svartengren
Telefon: 019-17 66 14
E-post: fornamn.efternamn@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Samtliga uppgifter hämtas från register.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda
regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.
A.8 Gallringsföreskrifter
Alla slutregister från och med 1968 är långtidsarkiverade förutom den senaste
producerade årgången som är aktiv. Från den senaste årgången lämnas
registerutdrag enligt lag.
A.9 EU-reglering
Ingen tvingande EU-direktiv finns på inkomststatistiken.
A.10 Syfte och historik
Statistiken avser att med utgångspunkt från taxeringsregistret och andra

administrativa register belysa skatter och taxerade inkomster på individnivå.
A.11 Statistikanvändning
Användarna utgörs av statliga verk, departement, utredningar, intresseorganisationer, forskningsinstitutioner, nyhetsmedia och privatpersoner.
A.12 Uppläggning och genomförande
Grundmaterialet är hämtat från Skatteverkets deklarationsmaterial som består av
taxeringsuppgifter och kontrolluppgifter. Grundmaterialet kompletteras med
inhämtande av befolkningsuppgifter samt uppgifter om skattefria ersättningar
och bidrag.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Statistiska meddelandet ”Taxering och skatter” har inför år 2005 ändrat namn
till ”Skatter och taxerade inkomster” och fokuseringen på skatter och avdrag
kommer bli större i kommande undersökningar.

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Inkomstklasser, totalbelopp och antalsuppgifter samt medelvärden per individ.
1.1.1 Objekt och population
Registret SCBTAX (SCB:s taxeringsband) omfattar den befolkning som någon
gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer
som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken. Förutom
folkbokförda individer ingår även dödsbon och skattskyldiga som saknar
hemortskommun i riket i SCBTAX-registret.
1.1.2 Variabler
I taxeringsregistret finns ett stort antal variabler hämtade ur
deklarationsblanketterna, som bland annat skatter, avdrag och beskattningsbar
förmögenhet. Registret innehåller även uppgifter om personnummer,
sambeskattads personnummer, civilstånd.
1.1.3 Statistiska mått
Inkomstklasser, totalbelopp och antalsuppgifter samt medelvärden per individ.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Kön, ålder, inkomstklasser, region, m. m.
1.1.5 Referenstider
Referensperiod för skatter och taxerade inkomster är undersökningsåret.
1.2 Fullständighet
Totalräknad statistik.
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Eftersom statistiken över skatter och taxerade inkomster bygger på

administrativa register och är totalräknad får den en mycket hög precision i sina
beloppsberäkningar. Uppgifter om antal familjer blir något sämre på grund av att
sambo-familjer (ej gifta) utan gemensamma barn blir betraktade som två
ensamståendehushåll. Antalet familjer blir därför något högre än det verkliga
antalet.
Statistiken bygger på uppgifter som redovisas i självdeklarationen, kontrolluppgifter m.m. Det innebär att inkomster och förmögenheter som undanhålls
skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Storleken på denna dolda sektor i
ekonomin är relativt okänd, men torde uppgå till betydande belopp.
2.2 Osäkerhetskällor
En viss övertäckning förekommer p.g.a. personer som utvandrat från Sverige
utan att ha meddelat detta till folkbokföringen kan ingå i populationen. Uppskattningsvis gäller detta ca 20-30 000 personer.
2.2.1 Urval
Ej relevant.
2.2.2 Ramtäckning
Ej relevant.
2.2.3 Mätning
Ej relevant.
2.2.4 Svarsbortfall
Ej relevant.
2.2.5 Bearbetning
Ej relevant.
2.2.6 Modellantaganden
Ej relevant.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Ej relevant.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Årlig
3.2 Framställningstid
Cirka 1 år och 6 månader.
3.3 Punktlighet
Publicering sker enligt publiceringsplan för serien Sveriges officiella statistik.
Publiceringsplanen finns utlagd på SCB:s hemsida, www.scb.se.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Under årens lopp har ett stort antal förändringar skett som påverkar statistikens
jämförbarhet över tiden. Bl. a. har skattesystemet förändrats två gånger. Den
senaste skattereformen 1990/1991 har medfört att jämförelseproblemen ökat
kraftigt. Det tidigare centrala inkomstbegreppet sammanräknad inkomst har
ersatts av summa förvärvs- och kapitalinkomst. Från år 1991 och framåt är dock

jämförbarheten över tiden god.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Familjestatistik fr.o.m. 1998 är förbättrad. Den viktigaste förändringen är att i
redovisningen ingår numera kvarboende barn i familjerna också efter det att de
fyllt 18 år. Sambo-familj (ej gifta) med gemensamma barn kan nu helt hållas
samman familjevis, men fortfarande kan inte sambo-familj (ej gifta) utan
gemensamma barn redovisas separat utan dessa redovisas som ensamstående.
Stor försiktighet bör alltså iaktas vid jämförelse mellan familjestatistik fr.o.m.
1998 och tidigare.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Registren innehåller flera generella identitetsbegrepp som gör registrens
variabler kopplingsbara till alla undersökningar som använder sig av samma
identitetsbegrepp.
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Statistiken sprids i form av Statistiska meddelande, HE 22 SM 0501,
statistikpaketet Taxopak samt på SCB:s hemsida, www.scb.se. På hemsidan
finns resultaten av statistiken inlagt i Sveriges statistiska databaser (SSD), där
tabelluttag kan göras på riks-, läns- och kommunvis för ett antal variabler. Delar
av registret ingår som basmaterial i fördelningsmodell-projektet "Storurvalet"
där användarna har direktåtkomst till statistiken.
5.2 Presentation
Statistiken redovisas huvudsakligen som tabeller.
5.3 Dokumentation
Postbeskrivningar; beskriver registerinnehåll i de olika registren från
undersökningen. Variabeldokumentation; beskriver de olika variablernas
innehåll. Fr.o.m. inkomstår 1997 finns slutregistren beskrivna i SCB:s
dokumentationssystem för observationsregister, METADOK.
Postbeskrivningar, variabeldokumentation och äldre rapporter eller kopior av
dessa kan beställas från Håkan Schultz, telefon 019-17 60 26.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Det sist producerade slutregistren från undersökningen lagras dels i SQL-miljö
dels i SAS-miljö. Äldre data finns sparade från 1968 på Riksarkivet.
5.5 Upplysningstjänster
Vid frågor om statistiken kontakta:
Ämnesansvarig:
Susanne Svartengren, 019-17 66 14, fornamn.efternamn@scb.se
Registeransvariga:
Håkan Schultz , 019-17 60 26, fornamn.efternamn@scb.se,
Hans Heggemann, 019-17 68 10, fornamn.efternamn@scb.se
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