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§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 8.505,4 8.684,4 179,0
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -2,1 3,0 5,1
Indtægtsbudget ....................................................................... 1.366,5 - 1.366,5

Fællesudgifter ........................................................................................... 919,6 64,1
9.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 919,6 64,1

Skatteforvaltning ...................................................................................... 7.382,6 39,9
9.31. Skatteforvaltning ............................................................................. 7.382,6 39,9

Spilleforvaltning ....................................................................................... 79,4 75,0
9.41. Spilleforvaltning .............................................................................. 79,4 75,0

Forvaltningsordninger ............................................................................. 305,8 1.371,6
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger ......................... 305,8 1.371,6

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 8.205,0 492,0
Interne statslige overførsler ....................................................................... 3,1 4,6
Øvrige overførsler ...................................................................................... 322,2 1.024,7
Finansielle poster ....................................................................................... 157,0 24,6
Kapitalposter ............................................................................................... 0,1 4,7
Aktivitet i alt .............................................................................................. 8.687,4 1.550,6
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -155,7 -155,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 8.531,7 1.394,9
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

9.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) .................. 265,8 -
02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ...................... 495,0 -
51. Retssager mv. .......................................................................... 100,2 23,3
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 17,8 -

 Skatteforvaltning

9.31. Skatteforvaltning
01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) 2.263,8 -
02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) 755,8 -
03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) . 427,4 -
04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) ........... 370,9 -
05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) ......... 237,7 -
06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105

og 106) (Driftsbev.) ................................................................ 2.491,0 -
08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og

105) (Driftsbev.) ..................................................................... 796,1 -

 Spilleforvaltning

9.41. Spilleforvaltning
01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ....................... 4,4 -

 Forvaltningsordninger

9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger
01. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for

grundskylden (Lovbunden) ..................................................... - -
11. Renter ...................................................................................... - 4,2
12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105) ........... - 2,1
13. Godtgørelser mv. (Lovbunden) .............................................. 136,9 -
14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for-

eninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ........................... 165,9 -
15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
16. Bo- og gaveafgift .................................................................... - -
21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .............................. - 83,0
22. Personlige fordringer .............................................................. - 320,0
23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) .. 3,0 5,1
24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten ................ - 20,0
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservations-

bev.) ......................................................................................... - -
51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105) ............................ - 937,2
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C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.11.02., 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06.,
09.31.08. og 09.41.01.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.51.23.
Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget

som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager
ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for
vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01., 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06. og
09.31.08.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen
og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06., 09.31.08., 09.51.12.,
09.51.21. og 09.51.51.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration
af opgaver, som udføres af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen,
Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsen.

Nr. 106. ad 09.31.01., 09.31.02. og 09.31.06.
Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens omkostninger i for-

bindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes
af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter
takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.51.14.
Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A eller § 12,

stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en
andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om,
overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte
beløb. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.
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Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ar-
bejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 6.024,0 6.635,3 7.793,8 8.505,4 6.962,4 6.720,9 5.747,5
Udgift ......................................................... 6.168,6 6.790,2 7.938,1 8.684,4 7.128,9 6.857,4 5.884,4
Indtægt ....................................................... 144,6 155,0 144,3 179,0 166,5 136,5 136,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 507,5 638,5 1.180,5 855,5 502,3 520,9 452,1
9.11. Centralstyrelsen ............................. 507,5 638,5 1.180,5 855,5 502,3 520,9 452,1

Skatteforvaltning ...................................... 5.163,5 5.652,1 6.253,6 7.342,7 6.119,5 5.851,1 4.947,5
9.31. Skatteforvaltning ........................... 5.163,5 5.652,1 6.253,6 7.342,7 6.119,5 5.851,1 4.947,5

Spilleforvaltning ....................................... 4,3 -3,3 3,7 4,4 4,5 5,9 4,9
9.41. Spilleforvaltning ............................ 4,3 -3,3 3,7 4,4 4,5 5,9 4,9

Forvaltningsordninger ............................. 348,7 348,0 356,0 302,8 336,1 343,0 343,0
9.51. Reservations-, lovbundne- og

indtægtsbevillinger ........................ 348,7 348,0 356,0 302,8 336,1 343,0 343,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 728,4 857,1 -4,9 -2,1 -16,9 -16,9 -16,9
Udgift ......................................................... 740,6 871,4 11,6 3,0 9,8 9,8 9,8
Indtægt ....................................................... 12,2 14,4 16,5 5,1 26,7 26,7 26,7

Specifikation af nettotal:

Forvaltningsordninger ............................. 728,4 857,1 -4,9 -2,1 -16,9 -16,9 -16,9
9.51. Reservations-, lovbundne- og

indtægtsbevillinger ........................ 728,4 857,1 -4,9 -2,1 -16,9 -16,9 -16,9

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 1.176,0 1.267,6 1.005,2 1.366,5 1.366,5 1.394,5 1.423,5
Udgift ......................................................... 0,0 0,0 0,1 - - - -
Indtægt ....................................................... 1.176,0 1.267,6 1.005,3 1.366,5 1.366,5 1.394,5 1.423,5

Specifikation af nettotal:

Forvaltningsordninger ............................. 1.176,0 1.267,6 1.005,2 1.366,5 1.366,5 1.394,5 1.423,5
9.51. Reservations-, lovbundne- og

indtægtsbevillinger ........................ 1.176,0 1.267,6 1.005,2 1.366,5 1.366,5 1.394,5 1.423,5

Finansloven for 2019 afspejler den nye organisering af Skatteministeriet. Her består Skatte-
ministeriet af Departementet, Skatteankestyrelsen, Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderings-
styrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Administrations-
og Servicestyrelsen og Spillemyndigheden.

Med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om et nyt skattevæsen af 18. november
2016 var der opbakning til at gennemføre en omorganisering af skattevæsenet til flere styrelser
med en højere grad af specialisering.

Det nuværende budget er opdelt i fire hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Depar-
tementet og Skatteankestyrelsen, Skatteforvaltning, der omfatter Skatteforvaltningens virksomhed,
Spilleforvaltning, der omfatter Spillemyndigheden samt Forvaltningsordninger, der omfatter re-
servations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger, der administreres af Skatteministeriet.
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Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. ved-
rørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ejendomsvurderinger, inddrivelse samt overordnede
udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner på ministerområdet.

Skatteankestyrelsen er etableret pr. 1. januar 2014 i forbindelse med en omlægning af kla-
gestrukturen på skatteområdet. Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun
én klageinstans. Skatteankestyrelsen varetager funktionen som fælles klagesekretariat, der forbe-
reder sagerne for både ankenævnene og Landsskatteretten.

Skatteforvaltningen er etableret den 1. juli 2018. Skatteforvaltningen er én juridisk myndig-
hed, der er organiseret i syv styrelser i form af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingssty-
relsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations-
og Servicestyrelsen. Skatteforvaltningen varetager opgaver inden for information, vejledning,
opkrævning, inddrivelse og kontrol over for borgere og virksomheder i forhold til told, skatter,
moms og øvrige afgifter. Skatteforvaltningen varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse
af administrative forskrifter samt behandler lovfortolkningsspørgsmål. Skatteforvaltningen delta-
ger desuden i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts-, og toldlovgivning
samt i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området. Skatteforvaltningen
varetager dertil en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger,
indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål samt restanceinddrivelse. Der-
udover deltager Skatteforvaltningen i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende
bekæmpelse af socialt bedrageri, sort arbejde og anden virksomhedssnyd. Endeligt deltager
Skatteforvaltningen i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder i den inter-
nationale indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og bekæmpelse af brugen af skat-
tely-konstruktioner.

Spillemyndigheden varetager opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af
spilmarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, bogføring samt it-ud-
vikling og it-drift under Administrations- og Servicestyrelsen samt Udviklings- og Forenklings-
styrelsen, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets koncern.

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.
Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.51.13. Godtgørelser mv. og § 09.51.23. Overtagne

studielånsfordringer.

For yderligere oplysninger henvises til www.skm.dk, www.skatteankestyrelsen.dk,
www.sktst.dk, www.gaeldst.dk, www.vurdst.dk, www.toldst.dk, www.motorst.dk, www.ufst.dk,
www.adst.dk og www.spillemyndigheden.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen
er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:
9.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)

(Driftsbev.)  
9.11.02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1)

(Driftsbev.)  
9.11.51. Retssager mv.  
9.11.79. Reserver og budgetregulering  
9.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og

106) (Driftsbev.)  
9.31.02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og

106) (Driftsbev.)  
9.31.03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og

105) (Driftsbev.)  

http://www.skm.dk
http://www.skatteankestyrelsen.dk
http://www.sktst.dk
http://www.gaeldst.dk
http://www.vurdst.dk
http://www.toldst.dk
http://www.motorst.dk
http://www.ufst.dk
http://www.adst.dk
http://www.spillemyndigheden.dk
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9.31.04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)
(Driftsbev.)  

9.31.05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)
(Driftsbev.)  

9.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
(tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)  

9.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen
(tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)  

9.41.01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)  

9.51.11. Renter  
9.51.13. Godtgørelser mv. (Lovbunden)  
9.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for

almennyttige foreninger (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.)  

9.51.15. Fordeling af midler i stedet for udlod-
ning fra spillehaller (Reservationsbev.)  

9.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grup-
per (Reservationsbev.)  

Udgifter uden for udgiftsloft:
9.51.01. Kompensation for fastfrysning af beskat-

ningsgrundlaget for grundskylden
(Lovbunden)  

9.51.23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm.
2) (Lovbunden)  

Indtægtsbudget: 9.51.11. Renter  
9.51.12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

(tekstanm. 105)  
9.51.16. Bo- og gaveafgift  
9.51.21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)  
9.51.22. Personlige fordringer  
9.51.24. Indtægter fra harmonisering af inddrivel-

sesrenten  
9.51.51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm.

105)  
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Artsoversigt:
Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Bevilling i alt ............................................. 5.662,2 6.215,5 6.783,7 7.136,8 5.579,0 5.309,5 4.307,1
Årets resultat .............................................. -85,8 9,3 - - - - -

Aktivitet i alt .............................................. 5.576,4 6.224,8 6.783,7 7.136,8 5.579,0 5.309,5 4.307,1
Udgift ..................................................... 6.909,2 7.661,7 7.949,8 8.687,4 7.138,7 6.867,2 5.894,2
Indtægt ................................................... 1.332,8 1.436,9 1.166,1 1.550,6 1.559,7 1.557,7 1.587,1

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 5.683,2 6.379,5 6.733,0 8.205,0 6.610,1 6.346,5 5.382,0
Indtægt ................................................... 310,1 407,1 429,9 492,0 480,0 450,0 450,4

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 29,6 4,8 8,9 3,1 3,1 3,1 3,1
Indtægt ................................................... 35,7 3,6 13,5 4,6 4,6 4,6 4,6

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 1.155,8 1.235,0 1.171,6 322,2 382,1 381,0 381,0
Indtægt ................................................... 971,7 998,9 692,0 1.024,7 1.024,2 1.052,2 1.081,2

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 40,5 42,4 36,1 157,0 143,3 136,5 128,0
Indtægt ................................................... 4,0 14,1 15,7 24,6 25,7 25,7 25,7

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................... 11,3 13,2 15,0 4,7 25,2 25,2 25,2

Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Driftsposter ................................................. 5.373,1 5.972,4 6.303,1 7.713,0 6.130,1 5.896,5 4.931,6
11. Salg af varer ....................................... 9,8 7,1 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9
12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ..................................... - 33,3 22,6 22,0 15,8 15,8 15,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 71,7 72,2 72,8 117,8 112,0 82,0 82,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 208,0 224,6 286,0 331,8 326,8 297,8 297,8
17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ............................................... - 33,3 22,6 22,0 15,8 15,8 15,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 3.439,5 3.904,7 4.451,9 5.105,3 4.282,8 4.194,9 3.451,1
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -38,3 -42,6 -9,2 - -5,9 -24,9 -2,7
20. Af- og nedskrivninger ........................ 271,7 285,3 249,5 511,3 506,5 500,2 555,9
21. Andre driftsindtægter .......................... 228,6 294,5 328,5 346,3 346,3 346,3 346,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.802,3 1.974,3 1.732,2 2.234,6 1.484,1 1.362,7 1.064,1
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,0 0,0 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -6,2 1,2 -4,6 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 35,7 3,6 13,5 4,6 4,6 4,6 4,6
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 29,6 4,8 8,9 3,1 3,1 3,1 3,1

Øvrige overførsler ...................................... 184,1 236,1 479,6 -702,5 -642,1 -671,2 -700,2
30. Skatter og afgifter ............................... 966,5 989,2 687,2 1.020,2 1.020,2 1.048,2 1.077,2
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 3,6 7,8 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 1,6 1,9 1,4 1,5 1,0 1,0 1,0
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... - - 1,9 0,3 0,3 0,3 0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 734,9 862,8 - - - - -
44. Tilskud til personer ............................. 76,1 27,8 27,8 3,3 9,7 9,7 9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 344,8 344,4 354,0 300,8 334,1 341,0 341,0
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 787,9 17,8 38,0 30,0 30,0
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Finansielle poster ....................................... 36,5 28,3 20,4 132,4 117,6 110,8 102,3
25. Finansielle indtægter ........................... 4,0 14,1 15,7 24,6 25,7 25,7 25,7
26. Finansielle omkostninger .................... 40,5 42,4 36,1 157,0 143,3 136,5 128,0

Kapitalposter .............................................. 74,6 -22,4 -14,8 -4,6 -25,1 -25,1 -25,1
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
55. Statslige udlån, afgang ....................... 11,3 13,2 15,0 4,7 25,2 25,2 25,2
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... -85,8 9,3 - - - - -

I alt ............................................................. 5.662,2 6.215,5 6.783,7 7.136,8 5.579,0 5.309,5 4.307,1

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2018 ............................................ 223,9 - - 43,3

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 185,7 314,7 195,0 265,8 259,1 257,8 198,5

Indtægt ......................................................... - 0,8 - - - - -
Udgift ........................................................... 200,4 286,0 195,0 265,8 259,1 257,8 198,5

Årets resultat ............................................... -14,8 29,5 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 200,4 286,0 195,0 265,8 259,1 257,8 198,5
Indtægt .................................................. - 0,8 - - - - -

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 1,1 mio. kr. i 2019 til § 06.11.01.10. Generel uden-
rigspolitik som refusion af udgifter til en specialattaché. Der overføres endvidere 3,5 mio. kr. i 2019 til § 09.31.06. Ud-
viklings- og Forenklingsstyrelsen som refusion for administrative it-funktioner mv. samt 6,0 mio. kr. i 2019 til § 09.31.08.
Administrations- og Servicestyrelsen som afregning for koncernopgaver. Af kontoen "Overførselsudgifter til EU og øvrige
udland" afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. i 2019.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovforberedende arbejde mv. vedrø-

rende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ejendomsvurderinger, inddrivelse, internationale op-
gaver samt overordnede styrings-, planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområ-
det.

Departementet følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer og varetager
på overordnet niveau det internationale samarbejde inden for Skatteministeriets område.

Yderligere oplysninger om Skatteministeriets departement findes på hjemmesiden
www.skm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel
mellem § 09.11.01. Departementet, § 09.11.02. Skatteankestyrelsen og
§ 09.11.79. Reserver og budgetregulering. Endvidere kan der ske over-
førsel mellem disse hovedkonti og § 09.31.01. Skattestyrelsen, §
09.31.02. Gældsstyrelsen, § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04.
Toldstyrelsen, § 09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og
Forenklingsstyrelsen, § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen
og § 09.41.01. Spillemyndigheden.

http://www.skm.dk
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Virksomhedsstruktur
09.11.01. Departementet, CVR-nr. 34730466.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. - 0,8 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... - 0,8 -  - - - -
Bemærkninger: Indtægten vedrører andre ministerområders betaling for anvendelse af Lovmodellen. Lovmodellen blev
ved Kongelig resolution af 28. november 2016 overdraget til § 10.11.01. Departementet (Økonomi- og Indenrigsministe-
riet), hvormed indtægten bortfalder fra 2017 og frem.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 206 209 205  293 285 274 193
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 140,1 168,0 127,6  196,2 190,8 183,6 129,4

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 140,1 168,0 127,6  196,2 190,8 183,6 129,4

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkspris i departementet.

Opgaver Mål
Lovgivning på ministeriets område
samt understøttelse af en sund
økonomisk politik

Skatteministeriets departement skal bistå skatteministeren og
regeringen med forberedelse og gennemførelse af lovgivning
på Skatteministeriets område samt sikre det bedst mulige be-
slutningsgrundlag for at gennemføre en sund økonomisk po-
litik. Dette skal blandt andet ske gennem samfundsøkonomi-
ske analyser og økonomiske beregninger og ved at følge lo-
vens virkninger med henblik på eventuelle justeringer.

Effektiv styring af og tilsyn med
Skatteministeriets koncern

Skatteministeriets departement skal gennemføre en effektiv
styring af og tilsyn med styrelsernes forretning, økonomi,
udviklingsprojekter, organisering og lokalisering mv. med
henblik på at sikre en veldrevet koncern.

Mio. kr. 2019-pl
R

2016
R

2017
B

2018
F

2019
BO1
2020

BO2
2021

BO3
2022

Udgift i alt ................................................. 210,6 297,0 198,5 265,8 259,1 257,8 198,5

0. Generelle fællesomkostninger............. 115,8 89,7 87,5 119,9 120,2 120,2 98,5
1. Lovgivning på ministeriets område samt

understøttelse af en sund økonomisk
politik ................................................... 60,6 96,3 60,9 101,0 94,6 93,7 68,2

2. Effektiv styring af og tilsyn med Skat-
teministeriets koncern.......................... 34,2 111,0 50,1 44,9 44,3 43,9 31,7
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 4,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 19,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 23,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - - 0,2 2,8 3,2 3,4 3,5
+ anskaffelser .............................................. - 0,2 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- afskrivninger ............................................. - 0,0 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1
Samlet gæld ultimo ..................................... - 0,2 2,8 3,2 3,4 3,5 3,4

Låneramme .................................................. - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 28,0 32,0 34,0 35,0 34,0

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af

departementets hovedformål og lovgrundlag.
| Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilpasninger som forberedelse af ny
| lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark, samt udgifter til systemtilret-
| ninger i Udbetaling Danmark i forbindelse med forberedelse af en ligedeling af børne- og unge-
| ydelsen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alter-
| nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt system af marts
| 2018.

Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger, Implementeringscenter for Inddrivelse og
Implementeringscenter for Told er på finansloven for 2018 opført under § 09.11.01. Departe-
mentet. På finansloven for 2019 er Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger, Implemen-
teringscenter for Inddrivelse og Implementeringscenter for Told flyttet til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 63,3 mio. kr. i 2019, 56,3 mio. kr. i 2020 og
51,2 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2021 vedrørende
Strategi for Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

09.11.02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)
Skatteankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 1267 af 12. no-

vember 2015.
Skatteankestyrelsen er en styrelse under Skatteministeriet, der varetager funktionen som fæl-

les klagesekretariat for de regionale skatteankenævn, vurderingsankenævn, motorankenævn samt
Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen træffer endvidere afgørelse i sager, som ikke skal nævns-
behandles, jf. BEK nr. 1 af 2. januar 2014 om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen.
Skatteankestyrelsen har herudover en formidlende rolle, idet styrelsen har til opgave at offent-
liggøre retningsgivende afgørelser.
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1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 234,4 245,9 370,3 495,0 128,4 157,5 148,1

Indtægt ......................................................... 2,9 0,9 2,0 40,8 34,0 1,9 1,9
Udgift ........................................................... 228,7 277,1 372,3 535,8 162,4 159,4 150,0

Årets resultat ............................................... 8,6 -30,3 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 228,7 277,1 372,3 535,7 162,3 159,4 150,0
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

20. Klagegebyr
Udgift .................................................... 0,0 0,0 - 0,1 0,1 - -
Indtægt .................................................. 2,8 0,8 1,8 40,7 33,9 1,8 1,8

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 8,2 mio. kr. til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedrørende afregning af IT-pakken.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Skatteankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 1267 af 12. no-

vember 2015.
Skatteankestyrelsens bevilling omfatter udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn og

Landsskatteretten.
Yderligere oplysninger om Skatteankestyrelsen kan findes på hjemmesiden

www.skatteankestyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur
09.11.02. Skatteankestyrelsen, CVR-nr. 10242894.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Opgaver Mål
Klar vejledning og god service til
borgere og virksomheder samt
korrekte administrative afgørelser

Skatteankestyrelsen skal sikre klar vejledning og god service
til alle borgere og virksomheder i forbindelse med klagesags-
behandling. Skatteankestyrelsen skal endvidere gennem gen-
nemskuelige sagsbehandlingsprocesser sikre, at der træffes
korrekte afgørelser, som formidles på en forståelig måde til
skatteydere, professionelle repræsentanter samt statslige og
kommunale myndigheder.

Let tilgængelig og dækkende in-
formationsvirksomhed

Skatteankestyrelsen skal gennem offentliggørelser af afgørel-
ser sikre en effektiv og dækkende formidling af den admini-
strative praksis på skatteområdet.

Mio. kr. 2019-pl
R

2016
R

2017
B

2018
F

2019
BO1
2020

BO2
2021

BO3
2022

Udgift i alt ................................................. 240,3 287,7 379,0 535,8 162,4 159,4 150,0

0. Generelle fællesomkostninger............. 49,3 93,5 122,7 178,2 55,7 54,6 49,3
1. Klar vejledning og god service til bor-

gere og virksomheder samt korrekte ad-
ministrative afgørelser......................... 189,8 192,9 254,8 356,1 105,2 103,3 99,2

http://www.skatteankestyrelsen.dk
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I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en ledende
retsformand, et antal øvrige retsformænd, 30 andre medlemmer og 4 særligt motorsagkyndige
medlemmer. Af de 30 øvrige retsmedlemmer vælger Folketinget 11, og skatteministeren udnæv-
ner 19. Til disse 30 øvrige retsmedlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med
et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker
herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt
motorsagkyndige medlemmer. Heraf skal de 2 repræsentere bilbranchen og de 2 andre være ind-
stillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med 200 kr. pr. sag (niveau 1. ok-
tober 1997). Vederlaget til et motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på 62.700
kr. årligt (niveau 1. oktober 1997).

Efter bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 8 har ministeren udnævnt 132 medlemmer
til landets 19 skatteankenævn, 1 ledende formand, 5 formænd, 174 medlemmer og 174 sagkyn-
dige til landets vurderingsankenævn, 12 medlemmer til landets 4 motorankenævn samt supple-
anter for disse medlemmer. Fordeling af antal pladser i de enkelte ankenævn fremgår af be-
kendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte-
og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse, jf. BEK nr. 1227 af 24. oktober
2013. Medlemmer af ankenævn ydes et fast årligt vederlag, som beregnes månedsvis. Vederlaget
fremgår af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte-
og vurderingsankenævn samt motorankenævn, jf. BEK nr. 1515 af 13. december 2013. Supple-
anter modtager 550 kr. for hvert møde, de deltager i. Vederlaget er opgjort pr. 31. marts 2012.

I henhold til akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen
for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt,
næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øv-
rige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i niveau juli 2006.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 2,9 0,9 2,0  40,8 34,0 1,9 1,9
4. Afgifter og gebyrer ................................ 2,8 0,8 1,8  40,7 33,9 1,8 1,8
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,1 0,2  0,1 0,1 0,1 0,1

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 335 315 497  814 246 242 238
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 192,6 225,3 305,5  436,4 132,0 129,9 127,7

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 192,6 225,3 305,5  436,4 132,0 129,9 127,7

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkspris i Skatteankestyrelsen.

2. Let tilgængelig og dækkende informa-
tionsvirksomhed ................................... 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5



§ 09.11.02. 19

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 3,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 3,6 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,9 2,0 4,9 29,5 27,9 21,6 16,0
+ anskaffelser .............................................. 1,3 4,1 0,2 2,0 0,2 0,2 0,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - 4,0 - 2,4 - - -
- afskrivninger ............................................. 0,3 0,4 1,0 6,0 6,5 5,8 5,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,0 9,7 4,1 27,9 21,6 16,0 10,9

Låneramme .................................................. - - 29,5 31,9 28,0 23,5 23,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 13,9 87,5 77,1 68,1 46,4

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes de samlede udgifter til sagsbehandling, sekretariatsbetjening mv. af an-

kenævnene og Landsskatteretten på § 09.11.02. Skatteankestyrelsen.
Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 92,8 mio. kr. i 2018 og 23,7 mio. kr. i 2019

(2018-pl) til behandling af klagesager om fradrag for forbedringer i grundværdien (FFF-sager).
Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 344,4 mio. kr. i 2019 til behandling af klagesager

over de nye ejendomsvurderinger.
Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,4 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020 og 4,3

mio. kr. i 2021 til understøttelse af klagesagsbehandlingen.

20. Klagegebyr
På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven,

jf. LBK nr. 1267 af 12. november 2015.
Indtægterne fra klagegebyret forventes at stige med 38,5 mio. kr. i 2019 og 32,1 mio. kr. i

2020 som følge af en ekstraordinær stor sagsindgang for klager over de nye ejendomsvurderinger.
Skønnene er behæftet med usikkerhed.

På kontoen afholdes udgifter til administration af indbetalinger via Klageportalen. I forbin-
delse med det store antal forventede klagesager i 2019 og 2020 forventes udgifter på 0,1 mio.
kr. i 2019 og 2020.

09.11.51. Retssager mv.
Af kontoen afholdes udgifter og indtægter til retssager mv. vedrørende borgere og virksom-

heders ansættelse af skatter og afgifter mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 103,4 104,5 99,2 100,2 100,1 98,9 98,8
Indtægtsbevilling ......................................... 22,1 27,4 23,1 23,3 23,3 23,3 23,3

10. Retssager mv.
Udgift ................................................... 103,4 104,5 99,2 100,2 100,1 98,9 98,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 103,4 104,5 99,2 100,2 100,1 98,9 98,8
Indtægt ................................................ 22,1 27,4 23,1 23,3 23,3 23,3 23,3
21. Andre driftsindtægter .................... 22,1 27,4 23,1 23,3 23,3 23,3 23,3
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10. Retssager mv.
Af kontoen kan afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater

samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

09.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 539,1 17,8 38,0 30,0 30,0

15. Reserve vedr. Barselsfonden
Udgift ................................................... - - - 13,8 13,8 13,8 13,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 13,8 13,8 13,8 13,8

60. Reserve vedr. inddrivelsesområ-
 det

Udgift ................................................... - - 90,5 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 90,5 - - - -

65. Reserve vedr. toldområdet
Udgift ................................................... - - 58,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 58,4 - - - -

70. Reserve vedr. styrkelse af den
 grundlæggende drift

Udgift ................................................... - - 390,2 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 390,2 - - - -

80. Kommunalt lov- og cirkulære-
 program

Udgift ................................................... - - - 4,0 24,2 16,2 16,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 4,0 24,2 16,2 16,2

15. Reserve vedr. Barselsfonden
Kontoen er oprettet i 2019 med en bevilling på 13,8 mio. kr. lønsum i 2019 og frem i for-

bindelse med omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 09.31.01. Skattestyrelsen.
Bevillingen udmøntes årligt til Skatteministeriets styrelser og departementet på forslag til lov om
tillægsbevilling.

60. Reserve vedr. inddrivelsesområdet
Kontoen er oprettet i 2017 med en bevilling på 59,0 mio. kr. i 2017, 18,0 mio. kr. i 2018 og

3,0 mio. kr. i 2019 til inddrivelsesområdet. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgå-
ende tilslutning til særskilte projekter.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 10,3 mio. kr. i 2018 til opbevaring af grå for-
dringer på inddrivelsesområdet.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 10,3 mio. kr. i 2018 til systemtilretning ifm.
genoptagelsessager på inddrivelsesområdet.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 51,4 mio. kr. i 2018 til analysearbejde på ind-
drivelsesområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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65. Reserve vedr. toldområdet
Kontoen er oprettet i 2018 med en bevilling på 58,4 mio. kr. i 2018 til toldområdet. Reserven

udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning til særskilte projekter.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Reserve vedr. styrkelse af den grundlæggende drift
Kontoen er oprettet i 2017 med en bevilling på 150,0 mio. kr. i 2017 og 100,0 mio. kr. i 2018

til styrkelse af den grundlæggende drift. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående
tilslutning til særskilte projekter.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 102,7 mio. kr. i 2019-2021 til videreførsel af
den afsatte styrkelse af den grundlæggende drift i 2017-2018.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 20,5 mio. kr. i 2018 til opstart af et transfor-
mationsprogram vedr. legacy-systemer.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 267,0 mio. kr. i 2018, 215,7 mio. kr. i 2019,
164,3 mio. kr. årligt i 2020-2021 til yderligere styrkelse af skattevæsenet.

For 2019 og frem er bevillingen udmøntet under Skatteministeriets driftsbevillinger.

80. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Kontoen er oprettet i 2019 med en bevilling på 4,0 mio. kr. i 2019, 24,2 mio. kr. i 2020, 16,2

mio. kr. i 2021 og 16,2 mio. kr. i 2022. På kontoen er opført en reserve til finansiering af admi-
nistrative konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. på ministerom-
rådet herunder administrative konsekvenser af ligedeling af børne- og ungeydelsen, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt system af marts 2017.
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Skatteforvaltning

09.31. Skatteforvaltning
Skatteforvaltningen er én juridisk myndighed, der er organiseret i syv styrelser i form af

Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Skatteforvaltningen varetager opgaver inden for information, vejledning, opkrævning, ind-
drivelse og kontrol over for borgere og virksomheder i forhold til told, skatter, moms og øvrige
afgifter.

Skatteforvaltningen varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af administrative for-
skrifter samt behandler lovfortolkningsspørgsmål. Skatteforvaltningen deltager desuden i under-
søgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts-, og toldlovgivning samt i den admini-
strative udformning af love og bekendtgørelser på området.

Skatteforvaltningen arbejder for, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med til-
strækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse, og udbreder gennem Borger- og Retssik-
kerhedschefen, som er en særlig enhed, kendskabet til retssikkerheden.

Skatteforvaltningen varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. beta-
lingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål samt restance-
inddrivelse. Derudover deltager Skatteforvaltningen i det tværministerielle arbejde på nationalt
plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri, sort arbejde og anden virksomhedssnyd.

Skatteforvaltningen deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder
i den internationale indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og bekæmpelse af brugen
af skattely-konstruktioner.

De syv styrelser i Skatteforvaltningen er oprettet på finansloven for 2019. De syv styrelsers
bevillinger udgøres af SKATs bevilling samt bevillingerne for Implementeringscenter for Ejen-
domsvurderinger, Implementeringscenter for Inddrivelse og Implementeringscenter for Told, som
på finansloven for 2018 er opført under departementet.

De syv styrelsers bevillingsniveau er overordnet fastlagt med udgangspunkt i, hvad der var
afsat af bevilling til områderne, da de var en del af SKAT.

I de syv styrelsers samlede bevilling indgår tidligere særskilte bevillinger for SKAT. Et
samlet overblik over særskilte bevillinger afsat til SKAT i 2009-2017 fremgår nedenfor. Særskilte
bevillinger for 2018 og frem er opført under de syv styrelsers respektive hovedkonti. 

 Der er i 2009 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 17,6 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i
2010, 10,3 mio. kr. i 2011 og 9,3 mio. kr. årligt i 2012-2020 (2009-pl) til dækning af udviklings-
og driftsomkostninger i ATP til seniornedslagsordningen, jf. Aftale mellem den daværende VK-
regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan af februar 2008.

Der er i 2010 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 23,7 mio. kr. fra 2010 og frem
(2010-pl) til 40 årsværk til at styrke bekæmpelsen af bande- og rockerkriminalitet, jf. Aftaler om
finansloven for 2010 af december 2009.

Der er i 2010 indbudgetteret en bevilling på 20,0 mio. kr. over fem år til indkøb af ny con-
tainerscanner i 2010 samt 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) til drift mhp. at styrke
SKATs indsats mod indsmugling af narkotika, våben mv. gennem effektiv kontrol ved grænserne,
jf. Aftaler om finansloven for 2010 af december 2009.

Der er i 2010 indbudgetteret en bevilling på 5,0 mio. kr. årligt (2010-pl) til anskaffelse og
drift af yderligere tjenestehunde som led i SKATs toldkontrolarbejde ved Danmarks grænser, jf.
Aftaler om finansloven for 2010 af december 2009.

Der er i 2011 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 0,6 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt
fra 2012 og frem (2011-pl) til vejledning, afregning og indsats vedr. ændrede beskatningsregler
til unoterede porteføljeaktier, jf. Aftaler om finansloven for 2011 af november 2010.
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Der er i 2013 indbudgetteret en bevilling på 0,6 mio. kr. i 2013 samt 1,2 mio. kr. årligt fra
2014 og frem (2013-pl) vedrørende indsats mod konkurskarantæne, jf. Aftaler om finansloven for
2013 af november 2012.

Der er i 2016 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 10,1 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i
2017, 3,6 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til de administrative konsekvenser af
den reviderede BoligJobordning, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Det Kon-
servative Folkeparti, Alternativet og Socialistisk Folkeparti om BoligJobordningen for 2016-2017
af november 2015.

Der er i 2016 indbudgetteret en bevilling på 21,0 mio. kr. i 2016, 24,0 mio. kr. i 2017, 24,0
mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til en styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 2,2 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018,
2,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til it-understøttelse, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober
2015.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 0,4 mio. kr. årligt 2017-2020 (2017-pl)
som følge af ændring af udstationeringsloven, jf. LBK nr. 366 af 12. april 2017.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem
(2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Socialdemokraterne om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave dan-
ske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til dataprojekter vedrørende Bygnings- og Boligre-
gistret på 36,2 mio. kr. i 2017, 17,3 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020
(2017-pl).

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling på 14,2 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018 og 1,1
mio. kr. i 2019 (2017-pl) til grunddataprogrammet.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling på 17,0 mio. kr. i 2017, 18,5 mio. kr. i 2018, 21,0
mio. kr. i 2019 og 21,0 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til tilvejebringelse af markedsdata til det nye
ejendomsvurderingssystem.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling på 165,3 mio. kr. i 2017, 44,4 mio. kr. i 2018 og
43,8 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til Implementeringscenter for Inddrivelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel
mellem § 09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrelsen, §
09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrelsen, § 09.31.05.
Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og §
09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen. Endvidere kan der ske
overførsel mellem disse hovedkonti og § 09.11.01. Departementet, §
09.11.02. Skatteankestyrelsen, § 09.11.79. Reserver og budgetregulering
og § 09.41.01. Spillemyndigheden.
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09.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 1.883,5 1.976,8 2.061,8 2.263,8 2.105,8 2.024,8 1.729,6

Indtægt ......................................................... 16,3 9,0 6,9 7,3 7,3 7,3 7,3
Udgift ........................................................... 1.890,6 1.997,0 2.068,7 2.271,1 2.113,1 2.032,1 1.736,9

Årets resultat ............................................... 9,2 -11,2 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 1.890,6 1.997,0 2.068,7 2.271,1 2.113,1 2.032,1 1.736,9
Indtægt .................................................. 16,3 9,0 6,9 7,3 7,3 7,3 7,3

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Skattestyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs
samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet for 2018 udgør andelen af SKATs samlede bevilling for 2018,
der kan henføres til Skattestyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Skattestyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Skatte-

styrelsen består af Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udvik-
lings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Skattestyrelsen skal
sikre korrekt afregning af skatter, moms og afgifter på person-, erhvervs- og selskabsområderne.
Skattestyrelsen arbejder med at forebygge og imødegå økonomisk kriminalitet og international
skatteunddragelse.

 Derudover skal styrelsen sikre en ensartet anvendelse af de processuelle regler på tværs af
den samlede Skatteforvaltning og bidrage til korrekt regnskabsaflæggelse for statens indtægter.

Skattestyrelsen kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgifts-
konvention, jf. BEK nr. 111 af 21. februar 2006.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sktst.dk.

Virksomhedsstruktur
09.31.01. Skattestyrelsen, CVR-nr. 39883686.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto
09.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige forenin-
ger (Reservationsbev.).

BV 2.10.5 Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto
09.51.15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Re-
servationsbev.).

http://www.sktst.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Med oprettelsen af Skattestyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. For 2018-2022 er
der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og 2017
er fordelt teknisk på Skattestyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 16,3 9,0 6,9  7,3 7,3 7,3 7,3
6. Øvrige indtægter .................................... 16,3 9,0 6,9  7,3 7,3 7,3 7,3
Bemærkninger: Salg af varer relaterer sig til en aftale med KL, hvorefter Skattestyrelsen yder bistand til kommunerne til
fordeling af selskabsskat, der budgetteres med indtægter for 0,9 mio. kr. vedr. denne aftale. Hertil kommer indtægter
vedrørende miljøordninger, herunder overførsel på 0,8 mio. kr. i 2019 fra § 24.54.60.10. Indsamlingsordning vedrørende
dæk og biler, overførsel på 0,4 mio. kr. i 2019 fra § 24.54.60.40. Indsamlingsordning vedrørende dæk og biler, overførsel
på 0,4 mio. kr. i 2019 fra § 24.54.62.10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier og overførsel på 1,0 mio. k r.
i 2019 fra § 24.11.01. Miljø - og Fødevareministeriet vedrørende pantkontrol. Overførselsindtægter fra EU omhandler
tilskud til rejseaktiviteter. Der budgetteres med indtægter for 1,8 mio. kr. vedr. dette. Interne statslige overførselsindtægter

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
Korrekt afregning af skatter, moms og
afgifter på person-, erhvervs- og sel-
skabsområdet

Skattestyrelsen skal gennem klar vejledning og effektiv
kontrol sikre, at afregning af skatter, moms og afgifter
foretages korrekt, så borgere og virksomheder betaler det,
de skal. Det skal ske samtidig med, at der hos borgere
og virksomheder er tilfredshed omkring afregningen af
skatter, moms og afgifter.

Forebygge og imødegå økonomisk
kriminalitet og international skatte-
unddragelse

Skattestyrelsen skal gennem samarbejde med andre myn-
digheder og med udgangspunkt i den seneste viden imø-
degå mønstre inden for organiseret økonomisk kriminali-
tet med henblik på at øge regelefterlevelsen og mindske
den nationalt og internationalt baserede skatteunddragelse
i Danmark.

Juridisk lovfortolkning samt korrekt
regnskabsaflæggelse for statens ind-
tægter mv.

Skattestyrelsen skal sikre en ensartet anvendelse af de
processuelle regler med henblik på at understøtte en ef-
fektiv og rettidig sagsbehandling på tværs af den samlede
Skatteforvaltning. Endvidere skal Skattestyrelsen bidrage
til aflæggelse af retvisende regnskab for statens indtægter
i henhold til bevillingslovene og de statslige regnskabs-
regler.

| Mio. kr. 2019-pl
| R
| 2016
| R
| 2017
| B
| 2018
| F
| 2019
| BO1
| 2020
| BO2
| 2021
| BO3
| 2022

| Udgift i alt .................................................| 1.986,7| 2.073,6| 2.105,9| 2.271,1| 2.113,1| 2.032,1| 1.736,9

| 0.| Generelle fællesomkostninger.............| 197,9| 214,8| 241,4| 249,0| 237,0| 213,6| 123,7
| 1.| Korrekt afregning af skatter og afgifter
| på person-, erhvervs- og selskabsområ-
| det ........................................................| 1.434,9| 1.490,7| 1.483,4| 1.656,1| 1.522,7| 1.469,8| 1.302,2
| 2.| Forebygge og imødegå økonomisk kri-
| minalitet og international skatteunddra-
| gelse .....................................................| 170,3| 178,6| 192,3| 181,1| 167,7| 163,9| 136,6
| 3.| Juridisk lovfortolkning samt korrekt
| regnskabsaflæggelse for statens indtæg-
| ter mv. ................................................| 183,6| 189,5| 188,8| 184,9| 185,7| 184,8| 174,4
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omhandler administrationsbidrag på 2,0 mio. kr. i 2019 fra § 09.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almen-
nyttige foreninger.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 3.379 3.541 3.601  3.732 3.576 3.471 3.073
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1.650,8 1.788,2 1.837,3  2.015,2 1.931,3 1.874,3 1.659,4

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1.650,8 1.788,2 1.837,3  2.015,2 1.931,3 1.874,3 1.659,4

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Skattestyrelsen. Årsværk
for 2018 udgør Skattestyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede årsværk i 2018. SKATs samlede lønsum og
antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en fordelingsnøgle for styrelserne i Skatteforvalt-
ningen.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 34,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 39,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 73,9 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - - - - - - -
+ anskaffelser .............................................. - - - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Skattestyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af

Skattestyrelsens hovedformål og lovgrundlag.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.  
Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 25,8 mio. kr. årligt i 2018-2021

(2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en styrket indsats mod international
skatteunddragelse af maj 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 23,9 mio. kr. årligt
i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr.
i 2020 og 411,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Skattestyrelsens andel
af denne bevilling udgør 132,0 mio. kr. i 2019, 174,5 mio. kr. i 2020 og 174,5 mio. kr. i 2021
(2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 20,3 mio. kr. i 2018, 15,2 mio. kr. i
2019, 14,2 mio. kr. i 2020 og 13,2 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til administrative omkostninger
forbundet med skattereformen fra 2012. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 15,3 mio.
kr. i 2019, 14,3 mio. kr. i 2020 og 13,3 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 100,0 mio. kr. årligt i 2018-2021
(2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket kontrol og vejledning af november 2017.
Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 89,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).
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Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. fra
2019 og frem (2018-pl) til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017. Skat-
testyrelsens andel af denne bevilling udgør 1,3 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 29,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til vi-
dereførelsen af den fælles myndighedsindsats mod social dumping i 2019, jf. Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Skattestyrelsens andel
af denne bevilling udgør 26,7 mio. kr. i 2019 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 2,8 mio. kr. i 2018, 4,6 mio. kr. i 2019
og 6,5 mio. kr. i 2020-2021 (2018-pl) til videreførsel af BoligJobordningen som en permanent
ordning, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 3,9 mio. kr. i 2019 og 5,9 mio. kr. årligt i
2020-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 2,0 mio. kr. i 2020 i forbindelse med
ophævelse af skatten på fri telefon og internet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finansloven for 2018 af december 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 2,0
mio. kr. i 2020 (2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022
til finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 2,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til admini-
strative omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,8 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020, 1,0 mio.
kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022 til implementering af forsigtighedsprincippet, jf. Forlig mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om Tryghed om boligbe-
skatningen af maj 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 25,1 mio. kr. i 2019 og 24,7 mio. kr. årligt i
2020-2021 til videreførelse af initiativer i 'SKAT ud af krisen', jf. Aftale mellem regeringen (V),
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af
november 2015 og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af
december 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 10,6 mio. kr. i 2019, 15,0 mio. kr. i 2020, 13,5
mio. kr. i 2021 og 11,0 mio. kr. i 2022 til styrket skattekontrol og vejledning, jf. Aftale om bedre
vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien af maj 2018.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 106,2 mio. kr. i 2019 til 1. linjehenvendelser
vedrørende de nye ejendomsvurderinger.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 99,7 mio. kr. i 2019, 51,6 mio. kr. i 2020, 10,5
mio. kr. i 2021 og 14,0 mio. kr. i 2022 til håndtering af refusionsanmodninger på udbytteskatte-
området mv.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 118,2 mio. kr. i 2019, 89,7 mio. kr. i 2020 og
97,8 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2019, 3,4 mio.
| kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 til administrative omkostninger i forbindelse
| med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværk-
| sætterinitiativer af november 2017.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019, 5,5 mio.
| kr. i 2020, 6,1 mio. kr. i 2021 og 6,4 mio. kr. i 2022 til administrative omkostninger i forbindelse
| med implementering og drift af en aktiesparekonto, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
| parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,5
| mio. kr. i 2020-2022 i forbindelse med voldgiftsdirektivet, jf. lovforslag nr. L 28 af 3. oktober
| 2018.
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09.31.02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 351,6 432,8 662,0 755,8 758,8 744,0 366,6

Udgift ........................................................... 349,8 435,3 662,0 755,8 758,8 744,0 366,6

Årets resultat ............................................... 1,7 -2,4 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 349,8 435,3 662,0 755,8 758,8 744,0 366,6

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Gældsstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs
samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet i 2018 udgør andelen af SKATs samlede bevilling for 2018, der
kan henføres til Gældsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Gældsstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover

Gældsstyrelsen består af Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen,
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Gældsstyrelsen
skal hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige. Gældsstyrelsen
skal sørge for en korrekt og effektiv inddrivelse for at sikre et højt inddrivelsesprovenu. Dette
skal ske gennem klar vejledning og servicering af fordringshavere. Gældsstyrelsen administrerer
endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.51.25. Forsøgsordning for socialt
udsatte grupper.

Yderligere oplysninger findes på www.gaeldst.dk.

Virksomhedsstruktur
09.31.02. Gældsstyrelsen, CVR-nr. 39883511.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra §
09.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
Korrekt og effektiv ind-
drivelse for at sikre et
højt inddrivelsesprove-
nu

Gældsstyrelsen skal sikre grundlaget for en korrekt inddrivelse og gen-
nem lovgivningens inddrivelsesværktøjer, analyser og målrettede initi-
ativer sikre, at borgere og virksomheder betaler mest muligt af de re-
stancer, der er overdraget til inddrivelse med henblik på at tilvejebringe
det højst mulige inddrivelsesprovenu. 

Hjælpe borgere og virk-
somheder med at betale
deres gæld til det of-
fentlige

Gældsstyrelsen skal gennem en klar, målrettet og effektiv vejledning
understøtte skyldnernes gældsafvikling.

http://www.gaeldst.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Med oprettelsen af Gældsstyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. For 2018-2022 er
der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og 2017
er fordelt teknisk på Gældsstyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 589 745 1.108  1.457 1.460 1.440 718
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 288,0 376,1 565,4  685,4 686,6 677,1 337,8

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 288,0 376,1 565,4  685,4 686,6 677,1 337,8

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Gældsstyrelsen. Årsværk
for 2018 udgør Gældsstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede antal årsværk i 2018. SKATs samlede lønsum
og antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en fordelingsnøgle for styrelserne i Skattefor-
valtningen.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 11,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 13,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 24,9 - - - -

Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Gældsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af

Gældsstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.
Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og

411,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Gældsstyrelsens andel af denne
bevilling udgør 30,5 mio. kr. i 2019 og 40,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 216,4 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til
sagsbehandling i forbindelse med genoptagelses- og retskraftsvurdering på inddrivelsesområdet.

Klar vejledning og ser-
vicering af fordringsha-
vere

Gældsstyrelsen skal sikre en god dialog med fordringshaverne og vej-
lede dem i at gennemføre en så effektiv opkrævningsindsats som muligt,
så opbygningen af ny gæld kan forebygges.

Mio. kr. 2019-pl
R

2016
R

2017
B

2018
F

2019
BO1
2020

BO2
2021

BO3
2022

Udgift i alt ................................................. 367,6 452,0 673,9 755,8 758,8 744,0 366,6

0. Generelle fællesomkostninger............. 166,2 171,3 84,6 133,3 133,9 131,5 60,6
1. Korrekt og effektiv inddrivelse for at

sikre et højt inddrivelsesprovenu ........ 199,9 279,2 588,6 614,5 613,8 597,4 298,4
2. Hjælpe borgere og virksomheder med

at betale deres gæld til det offentlige. 0,0 0,0 0,0 5,0 6,1 8,0 4,1
3. Klar vejledning og servicering af for-

dringshavere ....................................... 1,5 1,5 0,7 3,0 5,0 7,1 3,5



30 § 09.31.02.10.

Gældsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 196,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021
(2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevillingsfraførsel på 18,9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem
(2018-pl) i forbindelse med overdragelse af inddrivelsesopgaven om fortrinsberettigede kommu-
nale fordringer til kommunerne.

Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. årligt fra 2019-2022
vedrørende finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 153,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 til videreførelse
af initiativer i ”SKAT ud af krisen”, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 og Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 13,0 mio. kr. i 2019, 12,9 mio. kr. i 2020 og
12,7 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

09.31.03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 167,8 236,1 350,5 427,4 118,2 115,8 110,7

Udgift ........................................................... 166,9 237,4 350,5 427,4 118,2 115,8 110,7

Årets resultat ............................................... 0,8 -1,3 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 166,9 237,4 350,5 427,4 118,2 115,8 110,7

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Vurderingsstyrelsens forholdsmæssige andel af
SKATs samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet i 2018 udgør andelen af SKATs samlede bevilling for
2018, der kan henføres til Vurderingsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Vurderingsstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover

Vurderingsstyrelsen består af Gældsstyrelsen, Skattestyrelsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen,
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Vurderingssty-
relsen skal sikre et retvisende datagrundlag og sikre ejendomsvurderinger med forbedret træfsik-
kerhed og gennemskuelighed. Vurderingsstyrelsen skal herudover sørge for en velunderbygget
klagesagsbehandling.

Yderligere oplysninger findes på www.vurdst.dk.

Virksomhedsstruktur
09.31.03. Vurderingsstyrelsen, CVR-nr. 39883791.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
Ejendomsvurderinger
med forbedret træfsik-
kerhed og gennemskue-
lighed

Vurderingsstyrelsen skal med udgangspunkt i retvisende data, velfun-
derede statistiske vurderingsmodeller og effektive arbejdsgange udar-
bejde og udsende ensartede og gennemskuelige vurderinger af ejen-
doms- og grundværdier med en forbedret træfsikkerhed for landets
ejerboliger, erhvervsejendomme, land- og skovbrug mv.

http://www.vurdst.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Med oprettelsen af Vurderingsstyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. Der er for
2018-2022 foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og
2017 er fordelt teknisk på Vurderingsstyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 325 388 625  663 227 223 219
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 158,6 196,0 319,0  328,0 112,1 110,6 108,3

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 158,6 196,0 319,0  328,0 112,1 110,6 108,3

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkspris i Vurderingsstyrelsen. Års-
værk for 2018 udgør Vurderingsstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede antal årsværk i 2018. SKATs sam-
lede lønsum og antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en fordelingsnøgle for styrelserne i
Skatteforvaltningen.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 16,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 22,6 - - - -

Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Vurderingsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivel-

sen af Vurderingsstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.
Der er i 2018 indbudgetteret 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr.

i 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Vurderingsstyrelsens andel af denne bevilling
udgør 9,0 mio. kr. i 2019, 11,9 mio. kr. i 2020 og 11,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 til videreførelse
af initiativer i 'SKAT ud af krisen', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 og Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Velunderbygget klage-
sagsbehandling

Vurderingsstyrelsen skal ved klager over ejendomsvurderingerne gen-
nemføre en vurdering af, om den konkrete ejendomsvurdering skal
genoptages, eller udarbejde en fyldestgørende redegørelse for sagsfor-
løbet til brug for den videre klagesagsbehandling i Skatteankestyrelsen.

Mio. kr. 2019-pl
R

2016
R

2017
B

2018
F

2019
BO1
2020

BO2
2021

BO3
2022

Udgift i alt ................................................. 175,4 246,5 356,8 427,4 118,2 115,8 110,7

0. Generelle fællesomkostninger............. 25,6 31,0 27,3 32,1 9,0 8,8 8,3
1. Ejendomsvurderinger med forbedret

træfsikkerhed og gennemskuelighed... 108,4 160,6 171,4 205,5 56,8 55,6 53,3
2. Velunderbygget klagesagsbehandling. 41,4 54,9 158,1 189,8 52,4 51,4 49,1
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Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 309,1 mio. kr. i 2019 til sagsbehandling på
ejendomsområdet.

09.31.04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 277,2 286,0 351,2 370,9 352,7 346,0 292,2

Indtægt ......................................................... 2,2 6,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Udgift ........................................................... 278,1 293,8 352,6 372,3 354,1 347,4 293,6

Årets resultat ............................................... 1,4 -1,6 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 278,1 293,8 352,6 372,3 354,1 347,4 293,6
Indtægt .................................................. 2,2 6,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag
Toldstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Toldsty-

relsen består af Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Toldstyrelsen skal sikre en
korrekt og effektiv toldafregning. Styrelsen skal ligeledes sikre, at der udføres kontrol med hen-
blik på at minimere truslen fra illegale, farlige og miljø- og sundhedsskadelige varer.

Yderligere oplysninger findes på www.toldst.dk.

Virksomhedsstruktur
09.31.04. Toldstyrelsen, CVR-nr. 39883740.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
Sikre korrekt og effektiv toldafregning Toldstyrelsen skal gennem klar vejledning, høj bruger-

venlighed i toldafregningsløsningerne og en målrettet
kontrolindsats sikre, at danske borgere og virksomheder
angiver den korrekte told ved import fra lande uden for
EU samtidig med, at erhvervslivets konkurrenceevne un-
derstøttes og borgere og virksomheders retssikkerhed
sikres. Toldstyrelsen bidrager dermed til, at betingelserne
for det nationale bidrag til EU's indtægtsbudget opfyldes.

Kontrol med henblik på at minimere
truslen fra illegale, farlige og miljø-
og sundhedsskadelige varer 

Toldstyrelsen skal bidrage til at beskytte danske og euro-
pæiske borgere. Toldstyrelsen samarbejder derfor med
andre nationale myndigheder om at udføre effektiv kon-
trol ved grænsen, så borgerne beskyttes mod sundheds-
skadelige varer og samfundsskadelige aktiviteter.

http://www.toldst.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Med oprettelsen af Toldstyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. For 2018-2022 er
der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og 2017
er fordelt teknisk på Toldstyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 2,2 6,1 1,4  1,4 1,4 1,4 1,4
6. Øvrige indtægter .................................... 2,2 6,1 1,4  1,4 1,4 1,4 1,4
Bemærkninger: Indtægter omfatter salg af varer, overførselsindtægter fra EU og andre driftsindtægter. Salg af varer ved-
rører salg af en trykt udgave af toldtariffen, som indeholder klassificering af varer og toldsatser gældende for EU for 0,2
mio. kr. Overførselsindtægter fra EU vedrører aftale med EU om cigaretfirmaers kompensation til Toldstyrelsen for di-
verse opgaver for 1,2 mio. kr. Andre driftsindtægter vedrører en udløbet samarbejdsaftale vedr. børnekemi.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 495 518 619  700 657 647 560
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 242,0 261,8 316,1  335,8 315,2 310,6 268,6

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 242,0 261,8 316,1  335,8 315,2 310,6 268,6

Bemærkninger: Personale i alt for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Toldstyrelsen.
Personale i alt og lønninger i alt for 2016, 2017 og 2018 er teknisk beregnet ud fra en forholdsmæssig fordeling mellem
styrelserne i Skatteforvaltningen.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 7,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 13,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 11,0 10,1 12,4 21,2 15,4 25,9 21,8
+ anskaffelser .............................................. -1,1 0,6 0,8 2,5 19,0 4,7 0,5
- afskrivninger ............................................. 0,0 0,0 3,4 8,3 8,5 8,8 7,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 10,0 10,7 9,8 15,4 25,9 21,8 15,0

Låneramme .................................................. - - 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 24,5 38,5 64,8 54,5 37,5

| Mio. kr. 2019-pl
| R
| 2016
| R
| 2017
| B
| 2018
| F
| 2019
| BO1
| 2020
| BO2
| 2021
| BO3
| 2022

| Udgift i alt .................................................| 292,2| 305,1| 358,9| 372,3| 354,1| 347,4| 293,6

| 0.| Generelle fællesomkostninger.............| 14,0| 14,4| 14,7| 43,4| 42,9| 42,0| 27,5
| 1.| Sikre korrekt og effektiv toldafregning| 190,8| 199,0| 232,2| 216,9| 203,6| 199,3| 177,7
| 2.| Kontrol med henblik på at minimere
| truslen fra illegale, farlige og miljø- og
| sundhedsskadelige varer......................| 87,4| 91,7| 112,0| 112,0| 107,6| 106,1| 88,4
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10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Toldstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af

Toldstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.
Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. årligt i

2020-2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Toldstyrelsens andel af denne bevilling udgør
21,3 mio. kr. i 2019 og 28,6 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 24,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019 og 0,5
mio. kr. årligt i 2020 og frem (2018-pl) til manuel sagsbehandling af toldbevillinger på toldom-
rådet. Toldstyrelsens andel af denne bevilling udgør 8,0 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt fra
2020 og frem (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 30,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til en
styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018
af december 2017. Toldstyrelsens andel af denne bevilling udgør 26,7 mio. kr. årligt i 2019-2021
(2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl) til vi-
dereførelse af initiativer i 'SKAT ud af krisen', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015
og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 20,8 mio. kr. i 2019, 16,1 mio. kr. i 2020 og
15,0 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2019 og 15,0
| mio. kr. i 2020-2022 til styrkelse af toldkontrollen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
| keparti om finansloven for 2019 af november 2018.

09.31.05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 186,1 190,6 211,5 237,7 231,5 226,6 204,8

Indtægt ......................................................... 0,6 - - - - - -
Udgift ........................................................... 185,8 191,6 211,5 237,7 231,5 226,6 204,8

Årets resultat ............................................... 0,9 -1,1 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 185,8 191,6 211,5 237,7 231,5 226,6 204,8
Indtægt .................................................. 0,6 - - - - - -

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Motorstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs
samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet i 2018 udgør andelen af SKATs samlede bevilling for 2018, der
kan henføres til Motorstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Motorstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Motor-

styrelsen består af Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udvik-
lings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Motorstyrelsen skal
sikre, at der sker en retvisende værdifastsættelse af motorkøretøjer samt en korrekt afgiftsbereg-
ning og effektiv administration og registrering. Motorstyrelsen skal ligeledes sikre en målrettet
vejledning og effektiv kontrol af motorområdet.

Yderligere oplysninger findes på www.motorst.dk.

http://www.motorst.dk
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Virksomhedsstruktur
09.31.05. Motorstyrelsen, CVR-nr. 39883643.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Med oprettelsen af Motorstyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. For 2018-2022 er
der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og 2017
er fordelt teknisk på Motorstyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 0,6 - -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,6 - -  - - - -
Bemærkninger: Indtægten i 2016 vedrører ordningen "Sund Motor", som var et samarbejde mellem Motor i SKAT og
Dansk Firmaidrætsforbund.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 205 212 231  275 269 262 231
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 100,0 107,3 118,1  138,1 133,0 129,7 114,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 100,0 107,3 118,1  138,1 133,0 129,7 114,2

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkspris i Motorstyrelsen. Årsværk
for 2018 udgør Motorstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede antal årsværk i 2018. SKATs samlede lønsum
og antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en fordelingsnøgle for styrelserne i Skattefor-
valtningen.

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
Retvisende værdiansæt-
telse af motorkøretøjer

Motorstyrelsen skal gennem klar vejledning af selvanmeldere og en
effektiv og ensartet model for værdiansættelser sikre retvisende værdi-
ansættelser af motorkøretøjer.

Korrekt afgiftsbereg-
ning og effektiv admi-
nistration og registre-
ring

Motorstyrelsen skal sikre korrekt beregning af registreringsafgift og
periodiske afgifter i overensstemmelse med gældende afgiftsregler samt
gennem digitale løsninger og en effektiv administration af motorregi-
stret gøre det nemt at registrere køretøjer korrekt.

Målrettet vejledning og
effektiv kontrol

Motorstyrelsen skal gennem målrettet vejledning og effektiv kontrol
med borgere og virksomheder sikre, at reglerne på motorområdet, her-
under på leasingområdet, efterleves.

| Mio. kr. 2019-pl
| R
| 2016
| R
| 2017
| B
| 2018
| F
| 2019
| BO1
| 2020
| BO2
| 2021
| BO3
| 2022

| Udgift i alt .................................................| 195,2| 198,9| 215,3| 237,7| 231,5| 226,6| 204,8

| 0.| Generelle fællesomkostninger.............| 42,7| 43,4| 44,1| 55,2| 54,5| 52,8| 44,0
| 1.| Retvisende værdiansættelse af motorkø-
| retøjer ...................................................| 47,4| 48,3| 48,7| 50,6| 50,6| 49,7| 48,7
| 2.| Korrekt afgiftsberegning og effektiv ad-
| ministration og registrering.................| 92,0| 93,8| 97,2| 108,2| 102,9| 101,0| 90,8
| 3.| Målrettet vejledning og effektiv kontrol| 13,1| 13,4| 25,3| 23,7| 23,5| 23,1| 21,3
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 3,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 4,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 8,0 - - - -

Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Motorstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af

Motorstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.
Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og

411,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til SKAT til styrkelse af skattevæsenet. Motorstyrelsens andel af
denne bevilling udgør 13,2 mio. kr. i 2019 og 18,1 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 12,9 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019, 8,7
mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til SKAT, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017. Motorstyrelsens andel af denne
bevilling udgør 7,8 mio. kr. i 2019, 7,8 mio. kr. i 2020 og 7,7 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 til videreførelse
af initiativer i 'SKAT ud af krisen', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 og Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 20,4 mio. kr. i 2019, 15,4 mio. kr. i 2020 og
14,6 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 til forun-
| dersøgelse af den forretnings- og it-mæssige understøttelse af nye it-systemer for bilafgifterne,
| jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
 (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 1.944,4 2.043,8 1.824,9 2.491,0 1.774,0 1.719,1 1.661,4

Indtægt ......................................................... 13,2 18,1 18,8 19,6 13,5 13,5 13,5
Udgift ........................................................... 1.889,1 2.060,0 1.843,7 2.510,6 1.787,5 1.732,6 1.674,9

Årets resultat ............................................... 68,6 2,0 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 1.503,9 1.536,8 1.537,9 1.745,9 1.554,6 1.541,2 1.493,3
Indtægt .................................................. 9,9 15,7 15,8 16,9 10,8 10,8 10,8

20. Implementeringscenter for Ejen-
 domsvurderinger

Udgift .................................................... 97,0 146,8 85,0 187,6 29,1 - -
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30. Implementeringscenter for Ind-
 drivelse

Udgift .................................................... 284,8 273,6 131,2 368,2 141,7 136,1 130,2
Indtægt .................................................. - 0,1 - - - - -

40. Implementeringscenter for Told
Udgift .................................................... - 100,4 86,6 131,8 - - -

50. Legacy-program
Udgift .................................................... - - - 74,4 59,4 52,6 48,7

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 2,1 1,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt .................................................. 2,1 1,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6

95. Udbetalinger fra Arbejdsmarke-
dets Fond for Udstationerede
Udgift .................................................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

97. Ferie i eIndkomst
Udgift .................................................... 1,2 0,6 2,2 1,8 1,8 1,8 1,8
Indtægt .................................................. 1,2 0,6 2,2 1,8 1,8 1,8 1,8

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Udviklings- og Forenklingsstyrelsens forholds-
mæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet for 2018 udgør andelen af SKATs
samlede bevilling for 2018, der kan henføres til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Herudover er tillagt bevilling ekskl.
husleje vedr. Implementeringscentrene for Inddrivelse, Ejendom og Told i 2016-2017.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltnin-

gen, der udover Udviklings- og Forenklingsstyrelsen består af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen,
Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal udvikle it-systemer og processer, samt sikre leveringen
af et solidt data- og analysegrundlag, der understøtter skattevæsenets virksomhed. Styrelsen skal
derudover sørge for sikker drift og vedligehold af skattevæsenets it-systemer.

Yderligere oplysninger findes på www.ufst.dk.

Virksomhedsstruktur
09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, CVR-nr. 39883783.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
Sikker drift og vedligehold af skatte-
væsenets it-systemer

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre omkost-
ningseffektiv it- drift og it-infrastruktur med høj drifts-
sikkerhed, der kan understøtte en sikker og effektiv op-
gavevaretagelse i skattevæsenet.

Levering af et solidt data- og analy-
segrundlag for skattevæsenets virk-
somhed

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre udvikling
og anvendelse af et solidt, troværdigt og veldokumenteret
data- og analysegrundlag for skattevæsenet med henblik
på at mindske skattegabet og sikre en effektiv planlæg-
ning og anvendelse af skattevæsenets ressourcer.

http://www.ufst.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Med oprettelsen af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen.
For 2018-2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal
for 2016 og 2017 er fordelt teknisk på Udviklings- og Forenklingsstyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for
2018 som fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 13,2 18,1 18,8  19,6 13,5 13,5 13,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 2,1 1,8 0,5  0,6 0,6 0,6 0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - - 0,3  0,3 0,3 0,3 0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,2 0,6 2,2  1,8 1,8 1,8 1,8
6. Øvrige indtægter .................................... 9,9 15,8 15,8  16,9 10,8 10,8 10,8
Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed vedrører betaling for systemudvikling og drift af it-systemet Hent Selv for
finansielle institutioner for 0,6 mio. kr. årligt. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter vedrører udbetaling fra Arbejds-
markedsfond for udstationerede for 0,3 mio. kr. årligt. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører FerieKontos betaling
for systemtilretninger og drift af systemet Ferie i eIndkomst for 1,8 mio. kr. årligt. Øvrige indtægter omfatter indtægter
fra salg af varer samt interne statslige overførsler for i alt 16,9 mio. kr. i 2019 og 10,8 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
Indtægter fra salg af varer vedrører terminaladgange til de statslige skatteregistrer samt systemadgange til ejendomsdata.
Som interne statslige overførsler er overført 3,5 mio. kr. i 2019 fra § 09.11.01. Departementet, 1,0 mio. kr. i 2019 fra §
09.41.01. Spillemyndigheden og 8,2 mio. kr. i 2019 fra § 09.11.02. Skatteankestyrelsen som refusion af administration
af it-funktioner mv.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 900 1.036 1.145  1.146 846 854 774
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 463,3 565,3 637,6  724,3 533,9 541,3 487,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,1 1,4 0,5  0,4 0,4 0,4 0,4

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 462,2 563,9 637,1  723,9 533,5 540,9 487,5

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen. Årsværk for 2018 udgør Udviklings- og Forenklingsstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede
årsværk i 2018. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en for-
delingsnøgle for styrelserne i Skatteforvaltningen. Hertil er indarbejdet årsværk tilknyttet bevillingen fra Implemente-
ringscentrene for Inddrivelse, Ejendom og Told i 2017-2018.

Udvikling af it-systemer og processer
der understøtter skattevæsenets virk-
somhed

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal i samarbejde
med øvrige dele af skattevæsenet sikre forenkling og ud-
vikling af tidssvarende og fremtidsparate it-løsninger og
processer til det danske skattevæsen, som understøtter et
effektivt skattevæsen og imødekommer borgeres og virk-
somheders behov.

| Mio. kr. 2019-pl
| R
| 2016
| R
| 2017
| B
| 2018
| F
| 2019
| BO1
| 2020
| BO2
| 2021
| BO3
| 2022

| Udgift i alt .................................................| 1.985,1| 2.139,0| 1.876,9| 2.510,6| 1.787,5| 1.732,6| 1.674,9

| 0.| Generelle fællesomkostninger.............| 234,5| 253,4| 192,4| 204,4| 195,0| 179,8| 137,1
| 1.| Sikker drift og vedligehold af skattevæ-
| senets it-systemer ................................| 1.324,6| 1.425,9| 1.009,2| 1.118,9| 965,1| 957,5| 867,3
| 2.| Levering af et solidt data- og analyse-
| grundlag for skattevæsenets virksomhed| 157,3| 184,6| 141,2| 136,9| 132,4| 132,2| 123,9
| 3.| Udvikling af it-systemer og processer,
| der understøtter skattevæsenets virk-
| somhed .................................................| 268,7| 275,1| 534,1| 1.050,4| 495,0| 463,1| 546,6
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 29,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 95,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 125,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 752,8 713,8 1.205,4 1.618,3 1.493,7 1.266,4 1.025,1
+ anskaffelser .............................................. -70,8 391,2 251,1 39,5 55,5 49,5 43,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 33,0 63,2 45,2 303,6 168,1 150,0 150,0
- afskrivninger ............................................. 0,9 17,5 285,7 467,7 450,9 440,8 514,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 714,2 1.150,7 1.216,0 1.493,7 1.266,4 1.025,1 703,9

Låneramme .................................................. - - 1.474,1 1.696,7 1.509,6 1.414,1 1.427,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 82,5 88,0 83,9 72,5 49,3

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens almindelige virksom-

hed, jf. beskrivelsen af Udviklings- og Forenklingsstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.
Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 25,8 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en styrket indsats mod international skatteunddra-
gelse. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,3 mio. kr. årligt i
2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og
411,9 mio. kr. 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens
andel af denne bevilling udgør 71,3 mio. kr. i 2019, 93,5 mio. kr. i 2020 og 93,7 mio. kr. i 2021
(2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2018-pl) til
overdragelse af it-system vedr. Børne-og ungeydelsen til Udbetaling Danmark. Udviklings- og
Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 2,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 24,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019, 0,5
mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til manuel sagsbehandling af toldbevillinger på
toldområdet. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,2 mio. kr. i
2019 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 216,4 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til
sagsbehandling i forbindelse med genoptagelses- og retskraftsvurdering på inddrivelsesområdet.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 4,4 mio. kr. årligt i 2019-
2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 4,2 mio. kr. i 2018, 6,1 mio. kr. i 2019, 6,3 mio.
kr. i 2020, 5,8 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. i 2022 (2018-pl) til etablering af en generel ud-
stillingsløsning (GUL) i SKAT, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2018. Udviklings- og
Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 6,2 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020, 5,9
mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 12,9 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019, 8,7
mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om omlægning af bilafgifterne af september 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel
af denne bevilling udgør 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 100,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf.
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Alternativet, Radikale Venstre
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og Socialistisk Folkeparti om styrket kontrol og vejledning af november 2017. Udviklings- og
Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 1,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl). 

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 29,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) som følge af vi-
dereførelse af den fælles myndighedsindsats mod social dumping i 2019, jf. Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 30,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til en
styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018
af december 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,6 mio.
kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,8 mio. kr. i 2018, 4,6 mio. kr. i 2019, 6,5 mio.
kr. årligt i 2020-2021 (2018-pl) til videreførsel af BoligJobordningen som en permanent ordning,
jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af bevillingen udgør 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021
(2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022
vedrørende finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 0,6 mio. kr.
i 2022 til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radi-
kale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 3,1 mio. kr. i 2019 til håndtering af den revi-
derede tidsplan for grunddataprogrammet.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,7 mio. kr. i 2019, 7,1 mio. kr. i 2020, 14,9
mio. kr. i 2021 og 14,4 mio. kr. i 2022 til udvikling af digital indberetningsløsning og system-
tilretninger og styrket kontrol og vejledning, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling
i dele- og platformsøkonomien af maj 2018.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 86,8 mio. kr. i 2019, 66,2 mio. kr. i 2020, 67,9
mio. kr. i 2021 og 78,3 mio. kr. i 2022 til afskrivninger og renter af udviklingen af det nye
ejendomsvurderingssystem, integrationer af andre systemer på ejendomsområdet mv.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 21,2 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 0,3
mio. kr. årligt i 2021-2022 til udbytteskatteområdet.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 69,4 mio. kr. i 2019 til fortsat drift af Debitor-
Motor til Inddrivelse (DMI) samt drift og vedligehold af det nye inddrivelsessystem (PSRM).

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 58,6 mio. kr. i 2019, 53,8 mio. kr. i 2020 og
53,3 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,4 mio. kr. i 2019 til admi-
| nistrative omkostninger i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radi-
| kale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2020, 7,2 mio.
| kr. i 2021 og 25,1 mio. kr. i 2022 til administrative omkostninger i forbindelse med implemen-
| tering og drift af en aktiesparekonto, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
| Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2019 til data-
| oprydning i inddrivelsesfordringer.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019, 0,6 mio.
| kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til administrative omkostninger af skatte-
| og afgiftsinitiativer i finansloven, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finans-
| loven for 2019 af november 2018.
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20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger
Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde forud for udsendelse

af ejendomsvurderinger.
Underkontoen er oprettet på finansloven for 2019. Underkontoen har tidligere været placeret

under § 09.11.01. Departementet, hvor den blev oprettet på finansloven for 2015 og budgetteret
i perioden 2015-2018.

Der er i 2016 indbudgetteret en bevilling på 43,7 mio. kr. i 2016, 32,2 mio. kr. i 2017 og
12,4 mio. kr. i 2018 (2016-pl).

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til dataprojekter vedrørende salgsdata på 2,0 mio.
kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 samt en merbevilling på 17,0 mio. kr. i 2017, 18,5 mio. kr. i
2018 og 21,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 (2017-pl) til tilvejebringelse af markedsdata til nye
ejendomsvurderingssystem.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 7,5 mio. kr. årligt i 2018-2020 (2018-pl) som
følge af en ændret omkostningsfordeling mellem det tidligere SKAT og departementet, hvor de-
partementet afholder de udgifter til husleje, som knytter sig til departementet.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 158,5 mio. kr. i 2019 til drift af Implemente-
ringscenter for Ejendomsvurderinger og det nye ejendomsvurderingssystem.

Bemærkninger: Projektskemaet omfatter alene bevilling afsat på § 09.31.06.20. Implementeringscenter for Ejendoms-
vurderinger og § 35.11.50.20. Ejendomsområdet . Der er herudover afsat midler på andre hovedkonti på Skattemini-
steriets område samt til andre m inisterier og til kommunerne .

30. Implementeringscenter for Inddrivelse
Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde på inddrivelsesområ-

det, herunder udvikling af it-understøttelse, oprydningsaktiviteter, lovforberedende arbejde, for-
retningsafklaringer og lignende.

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2019. Underkontoen har tidligere været placeret
under § 09.11.01. Departementet, hvor den er oprettet på lov om tillægsbevilling for finansåret
2016.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling på 165,3 mio. kr. i 2017, 44,4 mio. kr. i 2018 og
43,8 mio. kr. i 2019 (2017-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 35,0 mio. kr. i 2018 og 29,8 mio. kr. i 2019
(2018-pl) til drift af Implementeringscenter for Inddrivelse.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 38,4 mio. kr. i 2018, 36,7 mio. kr. i 2019, 49,7
mio. kr. i 2020 og 47,7 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til tilvejebringelse af det nye inddrivelsessystem.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 184,3 mio. kr. i 2019, 68,4 mio. kr. i 2020, 64,8
mio. kr. i 2021 og 130,2 mio. kr. i 2022 til tilvejebringelse af det nye inddrivelsessystem, her-
under renter og afskrivninger.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 23,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 til videreførelse
af initiativer i 'SKAT ud af krisen', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 og Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Projektskema:
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Samlede udgifter til Implementeringscenter
for Ejendomsvurderinger ............................

97,0 121,2 92,5 197,4 714,6 583,7 556,8

§ 09.31.06.20. Implementeringscenter for
Ejendomsvurderinger ..................................

97,0 121,2 92,5 187,6 29,1 -  -

§ 35.11.50.20. Ejendomsområdet ............... - - - 9,8 685,5 583,7 556,8
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40. Implementeringscenter for Told
Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsarbejdet på toldområdet forbundet med im-

plementeringen af EU's toldkodeks (EUTK), herunder digitalisering og ensartning af toldproces-
ser.

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2019. Underkontoen har tidligere været placeret
under § 09.11.01. Departementet, hvor den er oprettet på finansloven for 2017.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 92,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til drift af Im-
plementeringscenter for Told.

Der er i 2019 foretaget teknisk indbudgettering af en bevilling på 131,8 mio. kr. i 2019.

50. Legacy-program
Af kontoen afholdes udgifter til transformation af ældre it-systemer samt til sikring af stabil

drift, vedligehold og levetidsforlængelse af ældre it-systemer i skattevæsenet.
Underkontoen er oprettet på finansloven for 2019.
Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 74,4 mio. kr. i 2019, 59,4 mio. kr. i 2020, 52,6

mio. kr. i 2021 og 48,7 mio. kr. i 2022 til sikring af stabil drift, vedligehold og levetidsforlængelse
af ældre it- systemer.

Projektskema:
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Samlede udgifter til Implementeringscenter
for Inddrivelse.............................................

284,8 171,3 228,9 379,4 156,9 151,4 145,4

§ 09.11.79.60. Reserve vedr. inddrivelsesom-
rådet .............................................................

- - 90,5 - - - -

§ 09.31.06.30. Implementeringscenter for
Inddrivelse ...................................................

284,8 171,3 138,4 318,2 141,7 136,2 130,2

§ 35.11.50.20. Inddrivelsesområdet ........... - - - 61,2 15,2 15,2 15,2

Projektskema:
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Samlede udgifter til Implementeringscenter
for Told .......................................................

- 90,0 150,4 131,8 60,2 110,0 -

§ 09.21.79.65. Reserve vedr. toldområdet . - - 58,4 - - - -
§ 09.31.06.40. Implementeringscenter for
Told .............................................................

- 90,0 92,0 131,8 - - -

§ 35.11.50.10. Toldområdet ....................... - - - - 60,2 110,0 -

Projektskema:
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Samlede udgifter til Legacy-programmet .. - - - 76,8 164,4 170,1 181,3

§ 09.31.01. Skattestyrelsen......................... - - - 2,4 4,2 4,2 4,2
§ 09.31.06.50. Legacy-programmet ........... - - - 74,4 59,4 52,6 48,7
§ 35.11.50.40. Legacy-området .................. - - - - 100,8 113,3 128,4
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90. Indtægtsdækket virksomhed
Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrø-

rende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de fi-
nansielle institutioner, der agerer på det danske marked, kan hente låntagers m.fl. skatteoplys-
ninger efter låntagers m.fl. samtykke i forbindelse med långivning mv.

95. Udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af eIndkomst-systemet, der ved-

rører indberetning af udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Udgifterne
dækkes af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

97. Ferie i eIndkomst
Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet,

der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-
Konto.

09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 437,6 467,7 791,7 796,1 778,5 674,8 582,2

Indtægt ......................................................... 20,1 23,2 23,2 11,6 11,0 11,0 11,0
Udgift ........................................................... 455,5 493,5 814,9 807,7 789,5 685,8 593,2

Årets resultat ............................................... 2,1 -2,6 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 455,5 493,5 814,9 807,7 789,5 685,8 593,2
Indtægt .................................................. 20,1 23,2 23,2 11,6 11,0 11,0 11,0

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Administrations- og Servicestyrelsen forholdsmæs-
sige andel af SKATs samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet i 2018 udgør andelen af SKATs samlede
bevilling for 2018, der kan henføres til Administrations- og Servicestyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Administrations- og Servicestyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltnin-

gen, der udover Administrations- og Servicestyrelsen består af Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrel-
sen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Skattestyrelsen.
Administrations- og Servicestyrelsen skal varetage og udvikle koncernens fælles administrations-
og servicefunktioner inden for blandt andet rekruttering og HR. Styrelsen skal understøtte Skat-
teministeriets koncern med vedligeholdte lokaler og servicering af arbejdspladser. Styrelsen skal
sikre en effektiv og sikker drift af økonomi- og servicefunktioner.

Yderligere oplysninger findes på www.adst.dk.

Virksomhedsstruktur
09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen, CVR-nr. 39883481.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

http://www.adst.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Med oprettelsen af Administrations- og Servicestyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrel-
sen. For 2018-2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regn-
skabstal for 2016 og 2017 er fordelt teknisk på Administrations- og Servicestyrelsens opgaver med udgangspunkt i for-
delingen for 2018 som fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 20,1 23,2 23,2  11,6 11,0 11,0 11,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 20,1 23,2 23,2  11,6 11,0 11,0 11,0
Bemærkninger: Indtægter omfatter interne statslige overførselsindtægter, øvrige overførselsindtægter samt andre drifts-
indtægter. Som interne statslige overførsler er overført 6,0 mio. kr. i 2019 fra § 09.11.01. Departementet og 3,3 mio. kr.
i 2019 fra § 09.41.01. Spillemyndigheden som afregning for koncernopgaver. Øvrige overførselsindtægter omhandler

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
Koncernfælles HR, rekruttering og
udvikling

Administrations- og Servicestyrelsen fastsætter og udvikler i
samarbejde med departementet de koncernfælles retningslin-
jer og funktioner på HR-området. Administrations- og Ser-
vicestyrelsen understøtter Skatteministeriets institutioner med
at tiltrække, fastholde og rekruttere de rette medarbejdere,
sikre et fleksibelt og forretningsrelevant udbud af kompeten-
ceudvikling til både ledere og medarbejdere samt udarbejder
relevant tværgående ledelsesinformation.

Moderne og vedligeholdte lokaler
og servicering af arbejdspladser

Administrations- og Servicestyrelsen skal understøtte
skattevæsenet med moderne og velholdte lokaler med en
tidssvarende indretning af arbejdspladser samt sikre den
daglige drift og service af skattevæsenets lokaliteter i form
af facility management samt post- og arkivfunktioner. Ad-
ministrations- og Servicestyrelsen er også ansvarlig for at
understøtte den fysiske sikkerhed og arbejdsmiljøet på tværs
af skattevæsenet.

Effektiv og sikker drift af økono-
mifunktioner, systemunderstøttelse
samt indkøb og udbud

Administrations- og Servicestyrelsen skal sikre en effektiv
og sikker drift af koncernfælles økonomisystemer og regn-
skabsfunktioner samt proces- og systemunderstøttelse heraf.
Administrations- og Servicestyrelsen har dertil ansvaret for
den koncernfælles indkøbs- og udbudsfunktion.

| Mio. kr. 2019-pl
| R
| 2016
| R
| 2017
| B
| 2018
| F
| 2019
| BO1
| 2020
| BO2
| 2021
| BO3
| 2022

| Udgift i alt .................................................| 478,6| 512,4| 829,6| 807,7| 789,5| 685,8| 593,2

| 0.| Generelle fællesomkostninger.............| 35,5| 37,4| 50,6| 65,7| 65,9| 59,9| 42,9
| 1.| Koncernfælles HR, rekruttering og ud-
| vikling ..................................................| 77,0| 81,3| 159,5| 163,9| 158,0| 119,1| 113,2
| 2.| Moderne og vedligeholdte lokaler og
| servicering af arbejdspladser...............| 304,1| 328,2| 531,9| 489,9| 480,4| 428,8| 360,1
| 3.| Effektiv og sikker drift af økonomi-
| funktioner, systemunderstøttelse samt
| indkøb og udbud..................................| 62,0| 65,5| 87,6| 88,2| 85,2| 78,0| 77,0
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kompetencefondsmidler (FUSA) for 1,5 mio. kr. Andre driftsindtægter omhandler indtægter fra salg af inventar og biler,
der er budgetteret til 0,8 mio. kr.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 337 352 347  389 395 377 339
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 164,6 177,6 177,3  198,5 201,5 192,3 173,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 164,6 177,6 177,3  198,5 201,5 192,3 173,2

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkspris i Administrations- og Servi-
cestyrelsen. Årsværk for 2018 udgør Administrations- og Servicestyrelsen forholdsmæssige andel af SKATs samlede antal
årsværk i 2018. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en for-
delingsnøgle for styrelserne i Skatteforvaltningen.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 13,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 15,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 29,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 28,3 25,9 31,8 54,4 71,2 73,2 71,4
+ anskaffelser .............................................. -2,7 1,7 2,1 29,7 18,2 15,9 4,7
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - - - - - -
- afskrivninger ............................................. -0,1 0,0 8,7 12,9 16,2 17,7 18,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 25,7 27,6 25,2 71,2 73,2 71,4 57,9

Låneramme .................................................. - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 25,2 71,2 73,2 71,4 57,9

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Administrations- og Servicestyrelsens almindelige virksom-

hed, jf. beskrivelsen af Administrations- og Servicestyrelsens hovedformål og lovgrundlag.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny

lovgivning, herunder til it-leverandører og Udbetaling Danmark.
Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 25,8 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en styrket indsats mod international skatteunddra-
gelse af maj 2017. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 1,8 mio.
kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr.
2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Administrations- og Servicestyrelsens andel af
denne bevilling udgør 34,4 mio. kr. i 2019, 48,8 mio. kr. i 2020 og 48,7 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 157,2 mio. kr. i 2018, 115,6 mio. kr. i 2019 og
87,2 mio. kr. i 2020 (2018-pl) til lokalisering af nye styrelser. Administrations- og Servicesty-
relsens andel af denne bevilling udgør 116,6 mio. kr. i 2019 og 88,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 24,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019 og 0,5
mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2018-pl) til manuel sagsbehandling af toldbevillinger på told-
området. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,6 mio. kr. i 2019
(2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 100,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf.
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk
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Folkeparti og Alternativet om styrket kontrol og vejledning af november 2017. Administrations-
og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 9,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 216,4 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til
sagsbehandling i forbindelse med genoptagelses- og retskraftsvurdering på inddrivelsesområdet.
Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 17,9 mio. kr. årligt i 2019-
2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 12,9 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019, 8,7
mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om omlægning af bilafgifterne af september 2017. Administrations- og Servicestyrelsens andel
af denne bevilling udgør 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. fra 2019 og
frem (2018-pl) til administrative omkostninger i forbindelse med Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.
Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,2 mio. kr. årligt fra 2019
og frem (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 29,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) som følge af vi-
dereførelse af den fælles myndighedsindsats mod social dumping i 2019, jf. Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Administrations- og
Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 2,2 mio. kr. i 2019 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 30,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til en
styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018
af december 2017. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 2,9 mio.
kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,8 mio. kr. i 2018, 4,6 mio. kr. i 2019 og 6,5
mio. kr. årligt i 2020-2021 (2018-pl) i forbindelse med videreførelse af BoligJobordningen som
en permanent ordning, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018
af december 2017. Administrations- og Servicestyrelsens andel af bevillingen udgør 0,6 mio. kr.
årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. fra 2019 til 2022
vedrørende finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til admini-
strative omkostninger i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 1,0 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020, 1,3 mio.
kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022 til understøttelse af udvikling af digital indberetningsløsning og
systemtilretninger og styrket kontrol og vejledning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om bedre vilkår for vækst og korrekt skatte-
betaling i dele- og platformsøkonomien af maj 2018.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 33,7 mio. kr. i 2019, 10,8 mio. kr. i 2020, 6,2
mio. kr. i 2021 og 6,6 mio. kr. i 2022 til understøttelse af ejendomsområdet, udbytteområdet,
inddrivelsesområdet og legacy-programmet.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 24,1 mio. kr. i 2019, 22,8 mio. kr. i 2020 og
22,4 mio kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019, 1,1 mio.
| kr. i 2020, 2,9 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 til administrative omkostninger i forbindelse
| med implementering og drift af en aktiesparekonto, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
| parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.
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Spilleforvaltning

09.41. Spilleforvaltning

09.41.01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)
Ordningen er på Finansloven for 2018 opført under § 09.21.02. Spillemyndigheden.

Særlige bevillingsbestemmelser

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 11,6 6,5 3,7 4,4 4,5 5,9 4,9

Indtægt ......................................................... 67,1 69,4 68,9 75,0 76,0 78,1 78,5
Udgift ........................................................... 71,5 66,1 72,6 79,4 80,5 84,0 83,4

Årets resultat ............................................... 7,3 9,8 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 71,5 66,1 72,6 79,4 80,5 84,0 83,4
Indtægt .................................................. 67,1 69,4 68,9 75,0 76,0 78,1 78,5

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 3,3 mio. kr. til § 09.31.08. Administrations- og Servi-
cestyrelsen vedrørende afregning af opgaver omfattende løn, HR og administrative opgaver samt 1,0 mio. kr. til §
09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedrørende afregning af IT-pakken.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder

lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer mv. Spillemyndighedens vigtigste
opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn med spiludbyderne og overvågning
af spilmarkedet mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der kan ske overførsel mellem denne hovedkonto og § 09.11.01. De-
partementet, § 09.11.02. Skatteankestyrelsen, § 09.11.79. Reserver og
budgetregulering, § 09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrel-
sen, § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrelsen, §
09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen og § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen.

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.6.5 Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¾ af de af finansårets
indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på §
09.41.01. Spillemyndigheden.
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Virksomhedsstruktur
09.41.01. Spillemyndigheden, CVR-nr. 34730415.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 67,1 69,4 68,9  75,0 76,0 78,1 78,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ 67,0 69,4 68,9  75,0 76,0 78,1 78,5
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,0 -  - - - -
Bemærkninger: Kontoen består af gebyrer på 41,3 mio. kr. i 2019 vedrørende tilladelser til udbud af væddemål og online
kasino mv. i henhold til lov om spil, indtægt på 0,1 mio. kr. i 2019 vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle
offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 4,3 mio. kr. i 2019 vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt
på 9,7 mio. kr. i 2019 vedrørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på
19,6 mio. kr. i 2019 vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

Opgaver Mål
Effektiv og korrekt udstedelse af
tilladelser til spiludbydere

Spillemyndigheden skal sikre en effektiv og korrekt udste-
delse af tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til
udbud af væddemål, onlinekasino, opstilling og drift af ge-
vinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål mv.

Klar oplysning om spillemarkedet Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed besidde ak-
tuel viden om den seneste udvikling på spillemarkedet med
det formål at kunne oplyse og rådgive. Spillemyndigheden
skal desuden orientere sig i internationalt myndighedssamar-
bejde, bl.a. i EU, således, at Spillemyndigheden er på forkant
med udviklingen på området for spilafhængighed, nye spil-
former mv.

Høj sikkerhed på spillemarkedet
gennem målrettet tilsyn af spilud-
bydere

Spillemyndigheden skal gennem løbende tilsyn med spil-
markedet sikre, at spil bliver udbudt i overensstemmelse med
lovgivningen, så spillere kan garanteres en høj sikkerhed ved
alle former for spil.

| Mio. kr. 2019-pl
| R
| 2016
| R
| 2017
| B
| 2018
| F
| 2019
| BO1
| 2020
| BO2
| 2021
| BO3
| 2022

| Udgift i alt .................................................| 78,2| 68,6| 77,4| 79,4| 80,5| 84,0| 83,4

| 0.| Generelle fællesomkostninger.............| 27,9| 28,4| 25,0| 25,1| 25,4| 26,9| 26,6
| 1.| Effektiv og korrekt udstedelse af tilla-
| delser til spiludbydere .........................| 9,5| 8,0| 14,2| 14,5| 14,6| 15,4| 15,4
| 2.| Klar oplysning om spilmarkedet.........| 9,4| 10,2| 8,0| 8,4| 8,4| 8,9| 8,9
| 3.| Høj sikkerhed på spilmarkedet gennem
| målrettet tilsyn af spiludbydere ..........| 31,4| 22,0| 30,2| 31,4| 32,1| 32,8| 32,5
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 73 78 78  89 87 85 84
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 38,9 38,6 48,0  47,4 46,4 45,5 44,6

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 38,9 38,6 48,0  47,4 46,4 45,5 44,6

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkspris i Spillemyndigheden.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 1,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 11,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 13,0 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 15,3 13,0 10,1 9,0 8,1 9,0 10,4
+ anskaffelser .............................................. - 1,6 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,0 -0,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 3,4 3,6 3,7 3,9 2,1 2,6 2,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 13,0 10,3 8,4 8,1 9,0 10,4 11,8

Låneramme .................................................. - - 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 56,0 54,0 60,0 69,3 78,7

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed, jf.

beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og
oppebæres indtægter vedrørende tilsyn med Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet A/S, væddemål
og onlinekasino, gevinstgivende spilleautomater, landbaseret kasino, offentligt hasardspil i tur-
neringsform, almennyttigt lotteri og lokale puljevæddemål samt tværgående arbejde vedrørende
matchfixing.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til gennem-
førelsen af ludomaniundersøgelser. Der afsættes hvert 5. år 2,6 mio. kr. årligt over to år til gen-
nemførsel af nye ludomaniundersøgelser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om indsatsen
for bekæmpelse af ludomani af november 2017.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,2
| mio. kr. i 2020 til gennemførsel af et forskningsprojekt om unges forhold til gaming, jf. Aftale
| mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
| keparti om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale af juni 2018.
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Forvaltningsordninger

09.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger
Området omfatter reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger, der administreres af

Skatteministeriet.

09.51.01. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden
 (Lovbunden)

Kontoen er oprettet på aktstykke om statens bloktilskud for kommuner og regioner for fi-
nansåret 2017, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. Kontoen administreres af departementet.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.11.63. Kompensation for fastfrysning
af beskatningsgrundlaget for grundskylden.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 734,9 862,8 - - - - -

10. Fastfrysning af grundskylden
Udgift ................................................... 734,9 862,8 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 734,9 862,8 - - - - -

10. Fastfrysning af grundskylden
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

09.51.11. Renter
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af om-

lægning af § 37. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.
Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.51.11. Renter.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3,0 2,6 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2

10. Renter
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

20. Renteindtægter og udbytter
Indtægt ................................................ 2,7 2,1 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
25. Finansielle indtægter .................... 2,7 2,1 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
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10. Renter
Indtægterne vedrører bl.a. renter, der påløber i forbindelse med retssager. Skøn over indtægter

på kontoen er foretaget på grundlag af regnskabsførte beløb i tidligere år.

20. Renteindtægter og udbytter
Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Skønnet er foretaget på

grundlag af tidligere års indgåede beløb.

09.51.12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105)
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.
Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægtsbevilling ......................................... 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

10. Gebyrer, retsafgifter mv.
Indtægt ................................................ 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

10. Gebyrer, retsafgifter mv.
Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf.

BEK nr. 403 af 3. maj 2012.

09.51.13. Godtgørelser mv. (Lovbunden)
Kontoen vedrører henholdsvis omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i

skattesager og udgifter til forsvarerbistand under en administrativ straffe- og afgiftssag. Kontoen
administreres af Skattestyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.05. Godtgørelser mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 115,2 110,2 191,8 136,9 170,2 177,1 177,1

10. Udgifter til sagkyndig bistand i
 skattesager

Udgift ................................................... 114,6 109,8 191,0 136,1 169,4 176,3 176,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 114,6 109,8 191,0 136,1 169,4 176,3 176,3

20. Udgifter til forsvarsbistand un-
der en administrativ skatte- og

 afgiftssag
Udgift ................................................... 0,6 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,6 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
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10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager
Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager ved domstolene,

Landsskatteretten, Skatterådet, Skatteankestyrelsen og skatteankenævnene med hjemmel i skatte-
forvaltningslovens kapitel 19, jf. LBK nr. 1267 af 12. november 2015 med senere ændringer.
Der ydes 100 pct. omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller
i overvejende grad. I sager, hvor skatteyder får medhold i mindre grad, eller hvor skatteyder ikke
får medhold, ydes der 50 pct. omkostningsgodtgørelse. 

Kontoen afholder desuden udgifter til sager om syn og skøn ved Landsskatteretten, Skatte-
rådet, Skatteankestyrelsen og skatteankenævnene.

Der er i 2017 indarbejdet et rammeløft på kontoen på 116,7 mio. kr. årligt (2017-pl), jf. aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre
og Konservativt Folkeparti om Retssikkerhedspakke II af maj 2016, da det atter blev muligt for
skattepligtige selskaber og fonde at opnå godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand. Kontoen
er siden blevet rebudgetteret som følge af en ændring af budgetteringsforudsætningerne, herunder
for omkostninger til Retssikkerhedspakke II.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 35,0 mio. kr. i 2019 og 20,0
| mio. kr. i 2020-2022 som følge af ændret skøn for udgifterne til omkostningsgodtgørelse.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,5
| mio. kr. i 2020-2022 som følge af en udvidelse af ordningen for omkostningsgodtgørelse i for-
| bindelse med voldgiftsdirektivet, jf. lovforslag nr. L 28 af 3. oktober 2018.

Aktivitetsoversigt:

Bemærkninger: Samtlige afsluttede klagesager med omkostningsgodtgørelse. Antallet af sager er forbundet med usikker-
hed.

20. Udgifter til forsvarsbistand under en administrativ skatte- og afgiftssag
Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og af-

giftsstraffesag, der afsluttes efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen, jf. LBK nr. 489 af 19.
september 1984 med senere ændringslove.

Loven sikrer, at en sigtet under behandling af skatte- og afgiftsstraffesager, som afsluttes af
Skattestyrelsen efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen, kan få beskikket en forsvarer.
Retten træffer afgørelse om, hvem der endeligt afholder udgiften til den beskikkede forsvarers
salær. Hvis den sigtede ikke findes skyldig i en overtrædelse, vil Skattestyrelsen blive pålagt at
afholde hele udgiften. Findes den sigtede helt eller delvis skyldig, vil den sigtede tilsvarende
normalt blive pålagt at afholde udgiften helt eller delvist. Forsvarerens salærkrav udbetales altid
foreløbigt af skattemyndighederne og opkræves efterfølgende hos skatteyderen, i det omfang
denne er pålagt endeligt at afholde udgiften.

| R
| 2013
| R
| 2014
| R
| 2015
| R
| 2016
| R
| 2017
| B
| 2018
| F
| 2019
| BO1
| 2020
| BO2
| 2021
| BO3
| 2022

| I.| Udgiftsbehov
| 1. Antal afsluttede klagesager med
| omkostningsgodtgørelse
| 1.498| 1.223| 1.257| 1.185| 1.474| 1.800| 1.350| 1.700| 1.800| 1.800
| IV.| Ressourceforbrug
| 1. Statens udgifter, mio. kr.| 131,5| 105,4| 119,5| 114,6| 110,2| 191,0| 136,1| 169,4| 176,3| 176,3
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09.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-
anm. 107) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af
ligningslovens § 8A eller § 12, stk. 3. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.10. Delvis kompensation for
købsmoms for almennyttige foreninger.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 154,9 160,6 164,2 165,9 165,9 165,9 165,9

10. Delvis kompensation for købs-
moms for almennyttige forenin-

 ger
Udgift ................................................... 154,9 160,6 164,2 165,9 165,9 165,9 165,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,0 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 152,9 159,0 162,2 163,9 163,9 163,9 163,9

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.31.01. Skattestyrelsen.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,5
I alt .................................................................................................................................. 7,5

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger
Formålet med puljen er at sikre, at flest mulige af de midler, der indsamles af foreningerne,

kan gå til de almennyttige og velgørende formål. Foreningerne kompenseres delvist for deres
udgift til den købsmoms, der ikke kan godtgøres efter momslovens regler, jf. Momslovens § 45.
Foreningerne kan søge kompensation for købsmoms med en andel svarende til deres egenfinan-
sieringsgrad.

I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling,
fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Af bevillingen kan der anvendes op til 3 pct. til administration, heraf
2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Beløbet
overføres til konto § 09.31.01. Skattestyrelsen.
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09.51.15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservations-
bev.)

På kontoen fordeles midler til de almennyttige og velgørende foreninger mv., der er omfattet
af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens §
13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale
med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i
store forlystelsesparker, og som i 2014 modtog udlodningsbeløb fra spillehaller. Der skal ansøges
om midler, der er beregnet som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra
spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, der i perioden er modtaget udlodninger
i. Hvis det samlede ansøgte beløb overstiger den på kontoen afsatte bevilling, reduceres alle de
ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelt overskydende midler fordeles ligeligt med
samme beløb mellem de ansøgere, der har modtaget større beløb end det gennemsnitsbeløb, som
de har ansøgt om. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.20. Fordeling af midler i stedet
for udlodning fra spillehaller.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 78,5 77,2 - - - - -

10. Tilskud til almennyttige og vel-
gørende foreninger mv. som er-
statning for udlodninger fra spil-

 lehaller
Udgift ................................................... 78,5 77,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,8 2,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 76,7 75,2 - - - - -

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.31.01. Skattestyrelsen.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,8
I alt .................................................................................................................................. 5,8

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.10.5 Af bevillingen kan der anvendes op til 5 pct. til administration, heraf
2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Beløbet
overføres til konto § 09.31.01. Skattestyrelsen.
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10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger mv. som erstatning for udlodninger
fra spillehaller

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

09.51.16. Bo- og gaveafgift
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen budgetteres primært indtægter i

forbindelse med inddrivelse af statslige restancer. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.
Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.22.15. Personlige fordringer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 0,1 - - - -

10. Bo- og gaveafgift, hvor opkræv-
ningen er overgivet til Statens

 Administration
Udgift ................................................... 0,0 0,0 0,1 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,0 0,0 0,1 - - - -

10. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration
På kontoen budgetteres eventuelle indtægter og udgifter som følge af tilgang og afdrag på

gæld. Endvidere budgetteres eventuelle udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af
uerholdelige beløb). En bevilliget afdragsordning eller henstand gives i henhold til LBK nr. 752
af 23. august 2001 § 36 (med tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver. Admi-
nistration af kontoen overgik fra Statens Administration til Udbetaling Danmark fra 1. oktober
2016. Der henvises til tekstanmærkning i § 7. Finansministeriet nr. 102.

09.51.21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Gældssty-

relsen.
Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægtsbevilling ......................................... 71,3 76,4 -277,6 83,0 83,0 83,0 83,0

10. Bøder, konfiskation, gebyrer
Indtægt ................................................ 58,8 64,3 60,0 70,5 70,5 70,5 70,5
30. Skatter og afgifter .......................... 58,8 64,3 60,0 70,5 70,5 70,5 70,5

11. Afskrivninger af bøder, konfi-
 skation, gebyrer

Indtægt ................................................ - - -154,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
30. Skatter og afgifter .......................... - - -154,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

20. Gebyrer på inddrivelsesområdet
Indtægt ................................................ 12,5 12,0 8,0 17,1 17,1 17,1 17,1
30. Skatter og afgifter .......................... 12,5 12,0 8,0 17,1 17,1 17,1 17,1

21. Afskrivninger af gebyrer på ind-
 drivelsesområdet

Indtægt ................................................ - - -191,4 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6
30. Skatter og afgifter .......................... - - -191,4 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6
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10. Bøder, konfiskation, gebyrer
Kontoen indeholder indtægter fra opkrævning af rykkergebyrer, retsafgifter, kontrollovsbøder,

gebyrindtægter for afregning til toldsystemet mv. Kontoen er påvirket af den tidligere suspende-
ring af automatisk inddrivelse og beslutningen om udfasning af inddrivelsessystemet, idet ind-
drivelsen i en periode i højere grad er baseret på manuel sagsbehandling. Skønnet for indtægter
på kontoen er behæftet med usikkerhed, så længe det nye inddrivelsessystem ikke er fuldt ud
implementeret.

11. Afskrivninger af bøder, konfiskation, gebyrer
Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 med en indtægtsbevilling på -154,2 mio. kr. på

baggrund af skønnet for ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en indtægtsbevilling på -1,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til lø-
bende afskrivninger. 

20. Gebyrer på inddrivelsesområdet
Kontoen indeholder indtægter fra opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelsesryk-

kere, afgørelser om lønindeholdelse og udlægstilsigelse, jf. LBK nr. 29 af 12. januar 2015 om
inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer og BEK nr. 576 af 29. maj 2018.

Nedlukningen af EFI og dermed suspenderingen af automatisk inddrivelse påvirker kontoen,
da inddrivelsen for en periode er baseret på manuel sagsbehandling. Skønnet for indtægterne på
kontoen er behæftet med usikkerhed, så længe det nye inddrivelsessystem ikke er fuldt ud im-
plementeret.

21. Afskrivninger af gebyrer på inddrivelsesområdet
Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 med en indtægtsbevilling på -191,4 mio. kr. på

baggrund af skønnet for ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en indtægtsbevilling på -3,6 mio. kr. årligt i 2019-2022 til lø-
bende afskrivninger.

09.51.22. Personlige fordringer
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen budgetteres primært indtægter i

forbindelse med inddrivelse af statslige restancer. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.
Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.22.15. Personlige fordringer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægtsbevilling ......................................... 204,7 263,9 301,8 320,0 320,0 320,0 320,0

10. Personlige fordringer
Indtægt ................................................ 204,7 263,9 302,0 320,0 320,0 320,0 320,0
21. Andre driftsindtægter .................... 204,7 263,9 302,0 320,0 320,0 320,0 320,0

11. Afskrivninger af personlige for-
 dringer

Indtægt ................................................ - - -0,2 - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - -0,2 - - - -
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10. Personlige fordringer
Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, hvor opkrævningen er overgået fra

kreditor til opkrævning i Gældsstyrelsen. Kilderne til indtægterne på kontoen er primært for-
dringer fra Rigspolitiet. Derudover kommer en mindre del af indtægterne fra fordringer fra For-
svaret, Udbetaling Danmark og civilretslige krav.

Skønnet er baseret på indtægterne i perioden efter suspenderingen af den automatiske ind-
drivelse. Nedlukningen af EFI og dermed suspenderingen af automatisk inddrivelse påvirker
kontoen. Skønnet for indtægterne på kontoen er behæftet med usikkerhed, så længe det nye ind-
drivelsessystem ikke er fuldt ud implementeret.

11. Afskrivninger af personlige fordringer
Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 med en indtægtsbevilling på -0,2 mio. kr. på

baggrund af skønnet for ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017.

Der budgetteres for nuværende ikke med afskrivninger på kontoen i 2019 og frem.

09.51.23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden)
På kontoen er opført indtægter og udgifter for statsgaranterede studielån. Frem til 1993

kunne studerende optage statsgaranterede studielån i pengeinstitutter. Det statsgaranterede stu-
dielån kan overflyttes fra pengeinstituttet til staten enten efter anmodning fra låntager eller i til-
fælde af misligholdelse af lånet, hvormed låntageren skylder penge til staten i stedet for til pen-
geinstituttet.

Tilbagebetalingen af lånene administreres af Udbetaling Danmark, mens Gældsstyrelsen
administrerer inddrivelsen af de misligholdte lån. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.22.21. Overtagne studielånsfordrin-
ger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 5,7 8,7 11,6 3,0 9,8 9,8 9,8
Indtægtsbevilling ......................................... 12,2 14,4 16,5 5,1 26,7 26,7 26,7

10. Overtagne fordringer ved indfri-
else af statsgaranterede studielån
i banker og sparekasser
Udgift ................................................... 5,7 8,7 11,6 3,0 9,8 9,8 9,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,0 2,0 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 5,4 8,6 9,5 2,9 9,7 9,7 9,7
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 12,2 14,4 16,5 5,1 26,7 26,7 26,7
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,9 1,1 1,5 0,4 1,5 1,5 1,5
55. Statslige udlån, afgang .................. 11,3 13,2 15,0 4,7 25,2 25,2 25,2
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10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og spare-
kasser

I henhold til LBK nr. 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån overtager
Skatteministeriet statsgaranterede studielån fra pengeinstitutter enten i forbindelse med mislig-
holdelse eller efter anmodning fra låntager. Som følge af suspensionen og efterfølgende beslut-
ningen om udfasningen af det automatiske inddrivelsessystem (EFI) vil inddrivelsen i en periode
være baseret på manuel sagsbehandling. Da størstedelen af kontoens indtægt tilvejebringes ved
inddrivelse, er indtægtsskønnet reduceret væsentligt. Skønnet for indtægterne på kontoen er be-
hæftet med usikkerhed, så længe det nye inddrivelsessystem ikke er fuldt ud implementeret.
ad 43. Interne statslige overførsler. Kontoen indeholder provision vedrørende studielån. Skatte-

ministeriet har besluttet at stoppe med opkrævning af provision.
ad 44. Tilskud til personer. Kontoen indeholder udgifter ved tab på statsgaranterede studielån

(tabsafskrivninger), der modposteres under indtægterne på § 09.22.21.10.55. Statslige udlån,
afgang. Det bemærkes, at konto § 09.22.21.10.55. Statslige udlån, afgang indeholder både
tabsafskrivninger og indbetalinger på udlån.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Kontoen indeholder indfrielse af statsgaranterede studielån i
pengeinstitutter som følge af misligholdelse eller som følge af anmodning om eftergivelse fra
låntager samt den løbende tilskrivning af renter herpå. Skønnet er behæftet med usikkerhed,
da det varierer, hvor mange studielån, der årligt overtages fra pengeinstitutter ved indfrielse.

ad 25. Finansielle indtægter. Kontoen indeholder renteindtægter af statsgaranterede studielån.
Renteindtægterne dækker over tilskrivning af renter på ikke-misligholdte statsgaranterede lån,
mens det for misligholdte statsgaranterede lån er de betalte renter. Skønnet for renter er fo-
retaget på baggrund af tidligere års indtægter.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen indeholder både indtægter vedrørende afdrag samt tab-
safskrivninger på studielån. Der er tale om afdrag på hovedstolen samt renter på ikke-mis-
ligholdte statsgaranterede studielån og betalte afdrag inddrevet af Gældsstyrelsen på mislig-
holdte statsgaranterede studielån. Skønnet for afdrag er foretaget på baggrund af tidligere års
indtægter og udgifter på kontoen. Kontoen udgør således den samlede nedjustering af for-
dringsmassen for året.

| I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er udgiftsbevillingen nedjusteret med 6,8
| mio. kr. og indtægtsbevillingen er nedjusteret med 21,6 mio. kr. i 2019 på baggrund af et opda-
| teret skøn for aktiviteten i 2018.

09.51.24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven 2017. Kontoen er henregnet til statens

indtægtsbudget. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.
Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.22.22. Indtægter fra harmonisering

af inddrivelsesrenten.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægtsbevilling ......................................... - 9,8 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

10. Indtægter fra harmonisering af
 inddrivelsesrenten

Indtægt ................................................ - 9,8 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
25. Finansielle indtægter .................... - 9,8 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten
Kontoen indeholder indtægter alene fra renteforhøjelsen på fordringer vedr. straffeprocessu-

elle sagsomkostninger, konfiskationer af formue og formuegenstande samt retsafgifter fra sags-
behandling ved domstolene. Inddrivelsesrenten på fordringerne blev harmoniseret i 2017, så for-
dringerne årligt forrentes med inddrivelsesrenten, der beregnes som Nationalbankens udlånsrente
tillagt 8 pct.-point, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om af-
skaffelse af PSO-afgiften af november 2016. Skønnet for indtægterne på kontoen er behæftet med
usikkerhed, så længe det nye inddrivelsessystem ikke er fuldt ud implementeret.

| I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er indtægtsbevillingen opjusteret med 10,0
| mio. kr. årligt i 2019-2022 på baggrund af et opdateret skøn for aktiviteten i 2018.

09.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)
Skyldnere, som i tre ud af fire år uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter

lov om aktiv beskæftigelsesindsats, introduktionsydelse eller integrationsydelse, kan få eftergivet
gæld hos det offentlige med hjemmel i lov nr. 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt
udsatte grupper samt dertilhørende ændringslove. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.22.25. Forsøgsordning for socialt
udsatte grupper.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Gældssanering
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 30,0
I alt .................................................................................................................................. 30,0

 Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Af bevillingen kan der anvendes op til 3 pct. til administration, heraf
2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Beløbet
overføres til konto § 09.31.02. Gældsstyrelsen.



60 § 09.51.25.10.

10. Gældssanering
Ordningen er etableret for at give socialt udsatte mulighed for at få eftergivet gæld til det

offentlige. Kontoen har en beholdning på 30,0 mio. kr. til formålet. Ordningen har været brugt
begrænset trods flere lempelser, og desuden har kontoen ikke været understøttet af EFI, hvorfor
der ikke er blevet registreret udgifter på kontoen siden 2013. Aktiviteter vedrørende ordningen
siden 2013 udgøres alene af godkendelser af beløb til eftergivelse af gæld til socialt udsatte
grupper og ikke udbetalinger af kompensation til fordringshavere. Udbetalinger fra kontoen vil
først træde i kraft, når der implementeres et system, der kan understøtte dette. Ordningen er op-
hævet i 2018. Kontoen opretholdes, således godkendte kompensationsbeløb kan udbetales.

09.51.51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105)
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af motorstyrelsen.
Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægtsbevilling ......................................... 895,2 912,8 965,0 937,2 937,2 965,2 994,2

10. Gebyrer på motorområdet
Indtægt ................................................ 895,2 912,8 965,0 937,2 937,2 965,2 994,2
30. Skatter og afgifter .......................... 895,2 912,8 965,0 937,2 937,2 965,2 994,2

10. Gebyrer på motorområdet
Kontoen vedrører opkrævning af gebyrer for nummerplader, samt gebyrer vedrørende regi-

strering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1991 og er senest ændret på fi-

nansloven for 2019.
Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets

it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvik-
ling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af
såvel hardware som software. Der kan f.eks være tale om rammeaftaler omfattende minimums-
rammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 2.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er senest ændret på fi-

nansloven for 2019.
Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede

studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter
til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank
og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån
konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte
ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver
hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti over for det
pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun
vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1992 og er senest ændret på fi-

nansloven for 2019.
Skatteforvaltningens, forstået som Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen,

Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Ser-
vicestyrelsens, merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, fx gennem
finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 105.
| Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er senest ændret på
| ændringsforslagene for 2019. Ændringen vedrører tilknytningen af § 09.31.05. Motorstyrelsen til
| tekstanmærkningen som følge af, at styrelsen administrerer § 09.51.51. Gebyrer på motorområdet.
| På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig
| resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7. Finansministeriet.
| Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkost-
| ninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret
| provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceom-
| rådet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.
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| Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, re-
| laksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derud-
| over opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørel-
| ser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der
| kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og
| kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er senest ændret på fi-

nansloven for 2019. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skattemini-
steriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen bl.a. fungerer som
servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en be-
taling fra opdragsgiverne, i det omfang Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og For-
enklingsstyrelsens udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov
om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter §
8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for Skat-
testyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens ydelser fastsættes i disse
tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds
af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der
henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. BEK nr. 1107 af 20. december
2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studie-
gæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007 og er senest ændret på fi-

nansloven for 2019.
Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kom-

pensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3.
Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til

kompensation for udgiften til deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansi-
eringsgrad. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det lø-
bende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af
revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling,
fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.
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