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10.5. Bedre grunddata om borgernes
indkomst mv.
Målsætning

Når en borger skal tildeles en indkomstafhængig ydelse som for eksempel
boligstøtte, henter myndighederne i stigende omfang de nødvendige oplysninger
direkte fra blandt andet eIndkomst-registret. Kvaliteten og tilgængeligheden af
oplysningerne om borgernes indkomst, formue og uddannelsesniveau skal derfor
øges, så det bliver muligt at overgå til helt eller delvist automatiseret
sagsbehandling af en række ydelser.
Beskrivelse af initiativ

En målsætning for grunddata for borgernes indkomst, formue og uddannelse kan
være at der sker en korrekt og fyldestgørende registrering af borgernes
økonomiske forhold således, at tildeling af ydelser, skatteligning med videre i
videst mulige omfang kan foretages umiddelbart på baggrund af de registrerede
oplysninger.
Der vil i vidt omfang også være behov for en harmonisering af faglovgivningen
med hensyn til anvendelse og begreber.
Grunddata på dette området kan blandt andet omfatte:
•
Indkomstoplysninger
•
Ansættelsesforhold og status
•
Feriepenge
•
Uddannelsesniveau, -status og aftaler
•
Pensioniststatus
•
Forskud – (Budget for indkomstoplysninger og forskudsskat)
•
Kapitalindkomst (afkast) samt indestående, beholdning og gæld
•
Indbetaling på pensioner
•
Pensionsformue og oplysning om pension ved 59,5 år til brug ved efterløn
•
Indbetaling til fagforening, a-kasse, efterløn, gaver (ligningsmæssige fradrag)
•
Ejerskab af lystbåde
•
Ejerskab af motorkøretøjer
•
Værdi af fast ejendom
•
Offentlige restancer
•
Udenlandsk indkomst
For at få etableret grunddata på området med den rette sammenhæng mellem
forvaltningsobjekterne og tilstrækkelig kvalitet i data vurderes foreløbigt, at der
blandt andet er behov for følgende tiltag:
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Ensartet definition og korrekt indberetning af arbejdsgiver mv. af
løntimer og lønperioder og indtægtsarter: Manuel indsats rettet mod
indberettere om vigtigheden af korrekt indberetning samt regelbeskrivelse
eller en SKAT skal udvikle en validering, der efterfølgende skal bakkes op af
manuel kontakt.
Løntimer/arbejstimer: Løntimer er timer, som der udbetales løn for.
Arbejdstimer, er timer der reelt er arbejdet. Tilsvarende for antal timer, der
udbetales for eksempel arbejdsløshedsdagpenge for.
Korrekt indberetning af personers tilknytning til P-enheder: Manuel
indsats rettet mod indberettere om vigtigheden af korrekt indberetning.
Visning af arbejdsgiver indberetning om arbejdssted i borgerens
skattemappe – er den ikke korrekt, kan det få borgeren til at bede
arbejdsgiver om at rette indberetningen. En kombination af begge tiltag
anbefales.
Indberetningspligt for øvrige ferieordninger end Feriekonto (alle
ferieordninger – herunder de ferieordninger virksomhederne selv
administrer: Ændring af lovgivning om indberetning, så det skal foregå via
eIndkomst samt ændring af relevant lovgivning for hver ferie-ordning
(overenskomsten).
Registrering af ansættelsesforholds karakter og aktivstatus: Brug af
ansættelsesforhold må ses i sammenhæng med om der er udbetalt indkomst.
At få arbejdsgivere med videre til at opdatere ansættelsesforhold i sådan
grad, at det er brugbart er ikke realistisk.
Adgang til oplysning om uddannelsesstatus: Der er ikke en portal, hvor
denne status kan gøres tilgængeligt. Det er undervisningsministeriets
område. Der vil skulle lovgives om indberetnings/oplysningspligt for
uddannelsesinstitutionerne og om andre myndigheders adgang til
anvendelse af oplysningerne.
Månedlig indberetning af bankindeståender, gæld, beholdning og
afkast: Løbende indberetning i stedet for årlig.
Indberetning af pensionsformuer og mulighed for ophævelse:
Oplysning om pensionsformue. Nogle pensionsinstitutter oplyser på
nuværende tidspunkt frivilligt.
Indbetaling på pensioner (beløb og modtagere): Løbende indberetning
i stedet for årlig.
Placering/inddragelse af ikke-placerbare formuer og deres afkast:
Formue og afkast, hvor der i dag ikke er sikker viden om identiteten af
ejeren, eller er flere ejere, skal henføres til rette person eller inddrages.
Indberetningspligt af skoletimer og aftaler for elever i arbejdsforhold:
Administrationen ved udbetaling fra AER vil kunne lettes væsentligt, hvis
der var indberetning af aftaler samt skoletimer.

Endvidere vurderes om datamodellerne på området kan udbygges med unikke
nøgler og generelle egenskaber som blandt andet historik.
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De økonomiske implikationer af at indkomstdata, herunder eIndkomst, gøres til
grunddata vurderes også. Det er en forudsætning, at der skal ske en afklaring
omkring finansieringsmodellen for disse data, herunder for eventuelle behov for
ændringer i eIndkomstregistret, jf. implementeringsplan for grunddata.
Økonomi

Der er ingen særskilt økonomi knyttet til initiativet. Den praktiske gennemførelse
af projektet håndteres som led i implementeringsprogrammet for grunddata.
Organisering
Initiativet indgår i implementeringsprogrammet for genbrug af data og har nær
relation til initiativet vedrørende øget anvendelse af eIndkomst.

