
Variabler – Kontospecifikke data for personer og virksomheder fra 
Skatteforvaltningen 

NOTE: Ved personer udskiftes SENR med PNR (CPR-nummer) 

Indlånsrenter (IRTE) 
Feltnavn Beskrivelse 

indk_aar Indkomstår (dvs. hvilket år vedrører de efterfølgende variable skattemæssigt) 

SENR SE-NUMMER 

op_se_nr CVR -nummer på dem som har overført oplysninger til Skatteforvaltningen 

ibert_se_nr CVR -nummer på dem som har indberettet oplysninger, hvis det ikke er den samme part, som har overført oplysningerne til 
Skatteforvaltningen 

bankrgist_nr Bankens registreringsnummer, hvis indberetter er en bank 

kto_nr Kontonummer 

rnt_blb Det samlede rentebeløb, der i året er krediteret kontoen for den pågældende låntager 

ejerstatu_kod Ejerstatuskode: 
0 = Bopæl eller hjemsted i Danmark 
1 = Hverken bopæl eller hjemsted i Danmark 
2 = Forening, selskab, legat, stiftelse eller anden person uden CVR-nummer 
4 = To fysiske personer med bopæl/hjemsted i Danmark 
5 = Hvis to personer, hvor den ene eller begge ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark.  
U = Diplomater mv. 

ktotype_kod Kode for kontotype: 
11 -19 og 27-28 = Årets tilskrevne/forfaldne renter 
21 = Udlodningens værdi 
22 = Forsikringens afkast (kapitalgevinst) 
23 = Kapitalværdistigning 
24 = Udbetaling til arbejdsgiveren. Udbetalinger, der er skattepligtige for arbejdsgiveren efter pensionsbeskatningsloven 
25 = Tilbagebetalt præmie, der skyldes Præmiefritagelse 
26 = Selvpensioneringskonto oprettet før den 2. juni 1998 
29 = Udligningskonto for forfattere og skabende kunstnere 
30 = Gevinst på Millionærkonto" og "Gevinstopsparingskonto". Gevinsten indberettes i feltet "Beregnet præmie". Indberettes kun 
for valutaudlændinge og diplomater (ejerstatus  1, 5 og U) 

istaa_blb Kontoens saldo pr. 31. december i det pågældende år 

registmp Tidsstempel for den pågældende registrering 



rette_kod Angiver at registreringen er en rettelse i forbindelse med en tidligere fejlindtastning: 
1 = Ændring til tidligere indsendt og registeret indberetning.  
2 = Rettelse til tidligere indberetning, hvor denne er afvist og udskrevet på fejlliste hos SKAT 

 

  



Udlånsrenter (URTE) 
Feltnavn Beskrivelse 

indk_aar Indkomstår (dvs. hvilket år vedrører de efterfølgende variable skattemæssigt) 

SENR SE-NUMMER 

op_se_nr CVR-nummer på dem som har overført oplysninger til Skatteforvaltningen 

ibert_se_nr CVR -nummer på dem som har indberettet oplysninger, hvis det ikke er den samme som har overført oplysningerne til 
Skatteforvaltningen 

bankrgist_nr Bankens registreringsnummer, hvis indberetter er en bank 

kto_nr Kontonummer 

rnt_blb Det samlede rentebeløb, der i året er debiteret kontoen for den pågældende låntager. 

ejerstatus_kod Ejerstatuskode: 
0 = Bopæl eller hjemsted i Danmark.  
1 = Hverken bopæl eller hjemsted i Danmark 
2 = Forening, selskab, legat, stiftelse eller anden person uden CVR-nummer 
4 = Der er tale om to fysiske personer med bopæl/hjemsted i Danmark.  
5 = To personer, hvor den ene eller begge ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark 
U = Diplomater mv. 

ktotype_kod Kode for kontotype:  
53 = Prioritetslån (pant i fast ejendom)  
54 = Statsgaranteret studielån 
55 = Statsgaranteret studielån under afvikling 
56 = Almindelig gæld i pengeinstitut 
57 = Almindelig gæld til pengeinstitut med renteudgifter, som vedrører længere periode end 6 måneder 
59 = Lån ydet af kommune 

rest_gaeld_blb Kontoens saldo pr. 31. december i det pågældende år 

rette_kod Angiver at registreringen er en rettelse i forbindelse med en tidligere fejlindtastning.  
1 = Ændring til tidligere indsendt og registeret indberetning 
2 = Rettelse til tidligere indberetning, hvor denne er afvist og udskrevet på fejlliste hos SKAT 

rnt_fod_pct Rentefod på lånet 

kurs_vaerdi_blb Restgældens kursværdi pr. 31. december 

rest_mark_kod Restancemarkeringskode: 
2 = Restancer 
4 = Offentlig gældseftergivelse 
5 = Privat eftergivelse 
7 = Hvis eftergivelse er ophørt 

rest_lb_aar_ant Restløbetid 

registmp Tidsstempel for den pågældende registrering 



Pantebreve (PANT) 
Feltnavn Beskrivelse 

indk_aar Indkomstår (dvs. hvilket år vedrører de efterfølgende variable skattemæssigt) 

SENR SE-NUMMER 

op_se_nr CVR-nummer på dem som har overført oplysninger til Skatteforvaltningen 

laan_pant_nr 
 

Lånets pantnummer 

ibert_se_nr CVR-nummer på dem som har indberettet oplysninger, hvis det ikke er den samme som har overført oplysningerne til 
Skatteforvaltningen 

rnt_blb Det samlede rentebeløb, der i året er debiteret kontoen for den pågældende låntager 

ejerstatus_kod Ejerstatuskode: 
0 = Bopæl eller hjemsted i Danmark 
1 = Hverken bopæl eler hjemsted i Danmark 
2 = Forening, selskab, legat, stiftelse eller anden person uden CVR-nummer 
4 = To fysiske personer med bopæl/hjemsted i Danmark 
5 = To personer, hvor den ene eller begge ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark 
U = Diplomater mv. 

ejer_andel_pct Det pågældende individs ejerandel 

ktotype_kod Kontotypekode: 
34 = lån med sikkerhed i fast ejendom 

rest_gaeld_blb Kontoens saldo pr. 31. december i det pågældende år 

rette_kod Angiver at registreringen er en rettelse i forbindelse med en tidligere fejlindtastning: 
1 = Ændring til tidligere indsendt og registeret indberetning.  
2 = Rettelse til tidligere indberetning, hvor denne er afvist og udskrevet på fejlliste hos Skatteforvaltningen 

opg_dto Opgørelsesdato 

laan_start_ dto Startdato for lån 

rnt_fod_pct Rentefod på lånet 

kurs_vaerdi_blb Restgældens kursværdi pr. 31. december 

rest_mark_kod Restancemarkeringskode: 
2 = Restancer 
4 = Offentlig gældseftergivelse  
5 = Privat eftergivelse 
7 = Hvis eftergivelse er ophørt 

rest_lb_aar_ant Restløbetid 

registmp Tidsstempel for den pågældende registrering 

 


