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Spørgsmål 

Ministeren bedes oplyse anvendelsesgraden af aktiesparekontoen fordelt på henholdsvis 

indkomstdeciler og formuedeciler. 

 

Svar 

Det er umiddelbart ikke muligt at opgøre anvendelsesgraden af aktiesparekontoen fordelt 

på indkomstdeciler på baggrund af det foreliggende data. Det skyldes, at indkomstdeci-

lerne opgøres på baggrund af den ækvivalerede disponible indkomst, som der ikke umid-

delbart foreligger oplysninger om for personer, som anvender aktiesparekontoen.  

 

Til illustration af fordelingen efter indkomst af personer med en aktiesparekonto benyttes 

i stedet aktiesparekontoindehavernes husstandsindkomster opdelt på en række indkomst-

intervaller. Ca. 151.800 personer havde ved udgangen af 2020 en aktiesparekonto ifølge 

Skattestyrelsens oplysninger. For godt 10.000 af disse er der ikke oplysninger om indkom-

ster og formue, og disse personer er derfor udeladt. Dertil udelades personer under 18 år. 

Af de resterende ca. 135.400 personer med en aktiesparekonto havde ca. 81.200 et inde-

stående på kontoen ved udgangen af 2020. Disse personer er opdelt på en række ind-

komstintervaller, jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Personer med indeståender på en aktiesparekonto fordelt på husstandsindkomst, 2020 
 

 
 
Indkomstinterval, hus-

standsindkomst 

Antal personer 
med en ASK 

Andel personer med en 
ASK, som er placeret i 

indkomstintervallet, pct. 

Andel personer i ind-
komstintervallet, som 

har en ASK, pct. 

0 eller negativ indkomst 1.600  2,0   2,3  

1-200.000 kr. 5.200  6,4   0,6  

200.001-400.000 kr. 14.700  18,1   1,0  

400.001-600.000 kr. 17.400  21,4   1,7  

600.001-800.000 kr. 16.400  20,2   2,5  

800.001-1.000.000 kr. 11.400  14,1   3,4  

1.000.001-1.200.000 kr. 6.100  7,5   4,1  

1.200.001-1.400.000 kr. 3.300  4,1   4,7  

1.400.001-1.600.000 kr. 1.700  2,2   4,8  

1.600.001-1.800.000 kr. 1.000  1,3   5,3  

1.800.001-2.000.000 kr. 600  0,8   5,0  

Over 2.000.000 kr. 1.700  2,1   4,9  

Samlet 81.200  100   1,7  
 

 
Anm.: Antal personer med en aktiesparekonto (ASK) og disses husstandsindkomst er opgjort for 2020. Antal personer er 
afrundet til nærmeste 100. Husstandsindkomsten er opgjort som den samlede indkomst på den adresse, hvor aktiespare-
kontoindehaveren er registreret på udtrækstidspunktet. Til indkomstfordelingen for den generelle befolkning er indkom-
sterne aggregeret på husstandsniveau, hvis personerne i husstanden er gift, registrerede partnere, samlevende eller sam-
boende. Børn hører med i forældrenes husstand, hvis de er hjemmeboende og under 25 år. Data er fra 2018, fremskrevet 
til 2020 med forudsætninger som i Økonomisk Redegørelse, december 2020.   
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Skattestyrelsen og Lovmodelberegninger baseret på en stikprøve på 3,3 
pct. af befolkningen. 

 

Det er ligeledes ikke muligt at opgøre anvendelsesgraden af aktiesparekontoen fordelt på 

formuedeciler. Til illustration af formuefordelingen blandt personer med et indestående 
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på deres aktiesparekonto præsenteres i stedet tal for deres og deres sambeskattedes netto-

formuer i form af indeståender, gæld og kursværdier af værdipapirer, der er indberettet af 

pengeinstitutterne på alle konti og depoter, fordelt på en række formueintervaller, jf. tabel 

2.  

 

Tabel 2. Personer med indeståender på en aktiesparekonto fordelt på formue, 2020 
 

 
 

Formueinterval, kr. 

Antal personer 
med en ASK 

Andel personer med en 
ASK, som er placeret i 
formueintervallet, pct. 

Andel personer i for-
mueintervallet, som 

har en ASK, pct. 

0 eller negativ 14.200  17,5   3,1  

1-250.000 kr. 18.000  22,2   1,5  

250.001-500.000 kr. 9.800  12,1   2,0  

500.001-750.000 kr. 6.700  8,3   1,7  

750.001-1.000.000 kr. 5.100  6,3   1,6  

1.000.001-1.250.000 kr. 4.300  5,3   1,6  

1.250.001-1.500.000 kr. 3.400  4,2   1,5  

1.500.001-1.750.000 kr. 3.000  3,6   1,6  

1.750.001-2.000.000 kr. 2.300  2,9   1,5  

2.000.001-2.250.000 kr. 2.000  2,4   1,5  

2.250.001-2.500.000 kr. 1.600  2,0   1,5  

Over 2.500.000 kr. 10.700  13,2   1,4  

Samlet 81.200  100   1,7  
 

 
Anm.: Antal personer med en aktiesparekonto og disses nettoformuer er opgjort for 2020. Antal personer er afrundet til 
nærmeste 100. Til formuefordelingen for den generelle befolkning er nettoformuerne aggregeret på husstandsniveau, hvis 
personerne i husstanden er gift, registrerede partnere, samlevende eller samboende. Børn hører med i forældrenes hus-
stand, hvis de er hjemmeboende og under 25 år. Data er fra 2018, fremskrevet til 2020 med forudsætninger som i Økono-
misk Redegørelse, december 2020. Formuen er fordelt ud fra Danmarks Statistiks familiefordelte formuestatistik, der bl.a. 
ikke omfatter unoterede aktier, kontanter, kunst mm.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Skattestyrelsen og Lovmodelberegninger baseret på en stikprøve på 3,3 
pct. af befolkningen. 
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