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§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 5.621,8 5.791,2 169,4
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -35,5 45,8 81,3
Indtægtsbudget ....................................................................... 1.485,4 0,1 1.485,5

Fællesudgifter ........................................................................................... 406,4 37,7
9.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 406,4 37,7

Forvaltning ................................................................................................ 5.430,7 1.698,5
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ........................................................... 5.384,8 1.222,2
9.22. Finansforvaltning ............................................................................ 45,9 476,3

Artsoversigt:

Driftsposter ................................................................................................. 5.345,2 527,7
Interne statslige overførsler ....................................................................... 31,7 36,7
Øvrige overførsler ...................................................................................... 400,5 1.073,4
Finansielle poster ....................................................................................... 55,9 27,4
Kapitalposter ............................................................................................... 3,8 71,0

Aktivitet i alt .............................................................................................. 5.837,1 1.736,2
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. -150,0 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -147,1 -147,1

Bevilling i alt ............................................................................................. 5.540,0 1.589,1
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Fællesudgifter

9.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) .................. 154,3 -
02. Skatteankeforvaltningen (Driftsbev.) ...................................... 153,3 -
21. Klagegebyr .............................................................................. - 1,2
51. Retssager mv. .......................................................................... 98,8 22,3
61. Renter ...................................................................................... - 14,2

 Forvaltning

9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) .............. 4.734,0 -
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ....................... 3,7 -
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .............................. - 1.075,1
05. Godtgørelser mv. (Lovbunden) ............................................... 141,2 -
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for-

eninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ........................... 158,2 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 50,6 -

9.22. Finansforvaltning
15. Personlige fordringer .............................................................. 0,1 395,0
21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) .. 45,8 81,3
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
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C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.21.01. og 09.21.02.
Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.22.21.
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. og 09.21.01.
Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen

og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.
Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration

af opgaver, som udføres af SKAT.

Nr. 106. ad 09.21.01.
SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og mis-

ligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som SKAT
udfører opgaver for.

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

Nr. 107. ad 09.21.10.
Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 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, over-
stiger 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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§ 9. Skatteministeriet

Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ar-
bejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 5.921,5 5.970,3 5.775,9 5.621,8 5.424,9 5.299,1 5.154,9
Udgift ......................................................... 6.079,1 6.134,4 5.959,5 5.791,2 5.598,9 5.470,6 5.324,4
Indtægt ....................................................... 157,6 164,1 183,6 169,4 174,0 171,5 169,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 407,5 406,8 398,4 384,1 380,5 377,0 365,3
9.11. Centralstyrelsen ............................. 407,5 406,8 398,4 384,1 380,5 377,0 365,3

Forvaltning ............................................... 5.513,9 5.563,6 5.377,5 5.237,7 5.044,4 4.922,1 4.789,6
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ......... 5.513,7 5.563,1 5.377,5 5.237,7 5.044,4 4.922,1 4.789,6
9.22. Finansforvaltning .......................... 0,2 0,4 - - - - -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -52,2 -41,8 -59,4 -35,5 -34,5 -33,5 -32,5
Udgift ......................................................... 88,4 18,7 45,9 45,8 45,8 45,8 45,8
Indtægt ....................................................... 140,6 60,4 105,3 81,3 80,3 79,3 78,3

Specifikation af nettotal:

Forvaltning ............................................... -52,2 -41,8 -59,4 -35,5 -34,5 -33,5 -32,5
9.22. Finansforvaltning .......................... -52,2 -41,8 -59,4 -35,5 -34,5 -33,5 -32,5

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 1.425,2 1.510,9 1.399,3 1.485,4 1.495,4 1.505,4 1.515,4
Udgift ......................................................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ....................................................... 1.425,2 1.510,9 1.399,4 1.485,5 1.495,5 1.505,5 1.515,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 18,0 19,7 18,4 15,4 15,4 15,4 15,4
9.11. Centralstyrelsen ............................. 18,0 19,7 18,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Forvaltning ............................................... 1.407,1 1.491,2 1.380,9 1.470,0 1.480,0 1.490,0 1.500,0
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ......... 1.054,4 1.100,3 1.056,0 1.075,1 1.075,1 1.075,1 1.075,1
9.22. Finansforvaltning .......................... 352,8 390,9 324,9 394,9 404,9 414,9 424,9

Skatteministeriet består af Departementet, Skatteankeforvaltningen, Spillemyndigheden og
SKAT. Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og
Skatteankeforvaltningen, samt Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spille-
myndigheden og visse opgaver vedrørende finansforvaltning.
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Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. ved-
rørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udviklings-,
planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner på ministerområdet.

Skatteankeforvaltningen etableres pr. 1. januar 2014 i forbindelse med en omlægning af
klagestrukturen på skatteområdet. Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun
én klageinstans, og der oprettes ét fælles klagesekretariat, der forbereder sagerne for både anke-
nævnene og Landsskatteretten.

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

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, for-
brugs- og miljøafgifter samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder.
Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre mini-
sterier og offentlige myndigheder. Endelig varetages en række opgaver vedrørende udarbejdelse
af cirkulærer og vejledninger mv. indenfor rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift
samt intern administration mv.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, administrative it-funk-
tioner og driftsregnskab under SKAT, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets
koncern.

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.
Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv. og § 09.22.21. Overtagne

studielånsfordringer (tekstanm. 2)

For yderligere oplysninger henvises til www.skm.dk samt www.skat.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. Skatteankeforvaltningen (Driftsbev.)  
9.11.21. Klagegebyr  
9.11.51. Retssager mv.  
9.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)

(Driftsbev.)  
9.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)

(Driftsbev.)  
9.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)  
9.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for

almennyttige foreninger (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.)  

9.21.79. Reserver og budgetregulering  
9.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grup-

per (Reservationsbev.)  

Udgifter uden for udgiftsloft: 9.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm.
2) (Lovbunden)  

Indtægtsbudget: 9.11.21. Klagegebyr  
9.11.61. Renter  
9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)  
9.22.15. Personlige fordringer  
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Artsoversigt:

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Bevilling i alt ............................................. 4.483,7 4.339,2 4.317,2 3.950,9 3.895,0 3.760,2 3.607,0
Årets resultat .............................................. -72,1 27,4 - 150,0 - - -
Forbrug af videreførsel .............................. 32,5 51,1 - - - - -

Aktivitet i alt .............................................. 4.444,1 4.417,7 4.317,2 4.100,9 3.895,0 3.760,2 3.607,0
Udgift ..................................................... 6.167,5 6.153,1 6.005,5 5.837,1 5.644,8 5.516,5 5.370,3
Indtægt ................................................... 1.723,3 1.735,4 1.688,3 1.736,2 1.749,8 1.756,3 1.763,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 5.758,0 5.726,7 5.558,8 5.345,2 5.200,1 5.074,1 4.930,4
Indtægt ................................................... 481,4 515,7 465,1 527,7 541,7 549,6 557,8

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 10,6 28,6 45,2 31,7 31,7 31,7 31,7
Indtægt ................................................... 29,9 33,4 47,0 36,7 36,7 36,7 36,7

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 358,2 354,9 340,0 400,5 354,6 355,2 358,2
Indtægt ................................................... 1.053,5 1.107,4 1.050,6 1.073,4 1.073,7 1.073,5 1.073,4

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 37,5 41,6 57,6 55,9 54,6 51,7 46,2
Indtægt ................................................... 35,8 32,2 38,8 27,4 27,7 27,5 27,4

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 3,1 1,3 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8
Indtægt ................................................... 122,8 46,9 86,8 71,0 70,0 69,0 68,0
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Standardkontooversigt:

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Driftsposter ................................................. 5.276,6 5.211,0 5.093,7 4.817,5 4.658,4 4.524,5 4.372,6
11. Salg af varer ....................................... 37,4 24,5 11,8 11,0 12,1 11,6 11,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 66,3 71,3 76,7 70,3 70,3 70,3 70,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 242,0 219,6 239,6 215,9 237,3 226,1 216,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 3.673,9 3.601,7 3.523,4 3.277,0 3.183,3 3.117,3 3.048,2
20. Af- og nedskrivninger ........................ 168,2 189,8 242,3 258,6 256,6 266,9 268,8
21. Andre driftsindtægter .......................... 374,4 418,7 374,5 444,4 457,1 465,6 474,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.674,0 1.715,6 1.553,5 1.593,7 1.522,9 1.463,8 1.396,5
28. Ekstraordinære indtægter .................... 3,3 1,1 2,1 2,0 2,2 2,1 2,0
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,0 - - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -19,2 -4,8 -1,8 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 29,9 33,4 47,0 36,7 36,7 36,7 36,7
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 10,6 28,6 45,2 31,7 31,7 31,7 31,7

Øvrige overførsler ...................................... -695,3 -752,4 -710,6 -672,9 -719,1 -718,3 -715,2
30. Skatter og afgifter ............................... 1.048,5 1.095,3 1.047,0 1.070,0 1.070,0 1.070,0 1.070,0
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 3,6 10,0 3,6 3,4 3,7 3,5 3,4
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 1,4 2,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... - - 0,3 1,9 1,9 1,9 1,9
44. Tilskud til personer ............................. 100,4 33,3 57,7 56,5 58,2 57,3 56,6
45. Tilskud til erhverv .............................. - 34,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 257,8 287,5 279,8 291,5 294,5 296,0 299,7
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 2,2 50,6 - - -

Finansielle poster ....................................... 1,6 9,4 18,8 28,5 26,9 24,2 18,8
25. Finansielle indtægter ........................... 35,8 32,2 38,8 27,4 27,7 27,5 27,4
26. Finansielle omkostninger .................... 37,5 41,6 57,6 55,9 54,6 51,7 46,2

Kapitalposter .............................................. -80,0 -124,0 -82,9 -217,2 -66,2 -65,2 -64,2
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 3,1 1,3 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8
55. Statslige udlån, afgang ....................... 122,8 46,9 86,8 71,0 70,0 69,0 68,0
74. Fri egenkapital (budgettering af

Årets resultat) ..................................... -72,1 27,4 - 150,0 - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af Årets resultat) ............... 32,5 51,1 - - - - -

I alt ............................................................. 4.483,7 4.339,2 4.317,2 3.950,9 3.895,0 3.760,2 3.607,0

Videreførselsoversigt:

Beholdning primo 2013 ............................................ 49,7 - - 98,7

 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. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoudgiftsbevilling ................................... 152,9 152,9 152,9 154,3 154,2 154,2 152,1

Udgift ........................................................... 152,9 152,9 152,9 154,3 154,2 154,2 152,1

Årets resultat ............................................... - - -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 152,9 152,9 152,9 154,3 154,2 154,2 152,1

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,0 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik , som
refusion af udgifter til en specialattaché. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til
Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes
desuden udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, told,

forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede plan-
lægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Departementet forestår den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets
område og påser, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes
retsbeskyttelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cir-
kulærer, behandler lovfortolkningsspørgsmål samt følger lovenes virkninger med henblik på
eventuelle justeringer.

Departementet er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 15 af 16.
marts 2010, § 2.

Yderligere oplysninger om Departementet 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 hovedkontiene. Undtaget herfra er dog overførsler fra
§ 09.11.51. Retssager til andre hovedkonti på aktivitetsområdet. End-
videre kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og § 09.21.
Skatte- og afgiftsforvaltning.
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Virksomhedsstruktur

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 34730466.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum
af posteringer og total skyldes afrundinger.

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 197 197 197  199 199 199 196
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 128,4 128,4 128,4  130,1 130,1 130,1 128,4

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 128,4 128,4 128,4  130,1 130,1 130,1 128,4

Opgaver Mål

Lovgivning, politik og samfunds-
økonomi

At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige
beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund øko-
nomisk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre
lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde be-
kendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere gene-
relle lovfortolkningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger
med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau
at sikre det internationale samarbejde inden for minister-
området.

Koncernstyring og udvikling At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlle-
ropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlæg-
nings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende
ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en
målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling.
At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.

Intern revision At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på
Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale
indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsre-
visor) i henhold til Rigsrevisorlovens § 9 samt en aftale
indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af
toldindtægter.

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt .............................................. 157,8 155,3 154,4 154,3 154,2 154,2 152,1

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ...................... 14,3 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0 13,8

1. Lovgivning, politik og samfundsøko-
nomi ................................................ 72,4 71,3 70,9 70,8 70,7 70,7 69,8

2. Koncernstyring og udvikling.......... 40,0 39,4 39,2 39,1 39,1 39,1 38,6
3. Intern revision................................. 31,0 30,6 30,4 30,4 30,3 30,3 29,9
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9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 4,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 4,0 - - - -

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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

Departementets hovedformål og lovgrundlag.
Der er forudsat en årlig effektivisering af departementets opgaveløsning svarende til niveauet

for det årlige omprioriteringsbidrag i BO3 korrigeret for, at de fleste bevillinger til øvrig drift er
placeret på § 09.21.01. SKAT. Effektiviseringen anvendes til en løbende opbygning af Skatte-
ministeriets nye departement, hvorfor effektiviseringsprovenuet forbliver på kontoen.

09.11.02. Skatteankeforvaltningen (Driftsbev.)
Skatteministeriet gennemfører pr. 1. januar 2014 en omlægning af klagestrukturen på skatte-

området, som har betydning for budgetteringen af kontoen.
Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun én klageinstans, hvor sagerne

efter deres art og indhold fordeles mellem Landsskatteretten og skatte-, vurdering- og motoran-
kenævnene, og at der oprettes ét fælles klagesekretariat i form af en nyoprettet myndighed,
skatteankeforvaltningen, der forbereder sagerne for både ankenævnene og Landsskatteretten.
Omlægningen indebærer endvidere, at SKATs opgave med at sekretariatsbetjene ankenævnene
bortfalder, og at Landsskatteretten ændres til at blive en ren afgørelsesmyndighed på samme måde
som ankenævnene.

De samlede udgifter til sagsbehandling, sekretariatsbetjening mv. af ankenævnene og
Landsskatteretten budgetteres på § 09.11.02. Skatteankeforvaltningen. Fastlæggelsen af den en-
delige organisering, bemanding mv. er endnu ikke gennemført på budgetteringstidspunktet, men
forventes at ske i løbet af efteråret 2013. Kontoen er derfor budgetteret teknisk på forslag til fi-
nanslov for 2014 og forventes korrigeret på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 og forslag
til finanslov for 2015. Der er i forbindelse med den tekniske budgettering af kontoen udmøntet
en forudsat effektivisering på 20,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 og 26,8 mio. kr. årligt fra 2017
(2014-pl) fra § 09.21.79. Reserver og budgetregulering.

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoudgiftsbevilling ................................... 180,4 178,1 175,8 153,3 149,8 146,3 136,7

Indtægt ......................................................... 0,3 0,0 0,5 - - - -
Udgift ........................................................... 180,4 179,0 176,3 153,3 149,8 146,3 136,7

Årets resultat ............................................... 0,4 -0,8 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 180,4 179,0 176,3 153,3 149,8 146,3 136,7
Indtægt .................................................. 0,3 0,0 0,5 - - - -
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Skatteankeforvaltningen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23.

februar 2011 med tilhørende ændringslove.
Skatteankeforvaltningens bevilling omfatter udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn

og Landsskatteretten.

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Skatteankeforvaltningen skal arbejde aktivt på at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sags-
gennemløbet. Skatteankeforvaltningens målsætning er at nedbringe disse faser væsentligt. Resul-
tatkravet for 2014 fastsættes i forbindelse med den årlige direktørkontrakt.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en retspræsi-
dent, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer.
Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19
medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer 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, hvoraf de 2 skal repræsentere bilbranchen og de 2 andre være
indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1.
oktober 1997). Vederlaget til et motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på
62.700 kr. (niveau 1. oktober 1997).

I henhold til Akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af besty-
relsen 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 2006-pl.

Opgaver Mål

Administrative afgørelser At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan
måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statslige
og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen.
At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til
brugerne.
At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de
tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.

Informationsvirksomhed At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af
afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
 2017

Udgift i alt .............................................. 186,2 180,9 177,6 153,3 149,8 146,3 136,7

 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................. 35,4 34,4 33,7 29,1 28,5 27,8 26,0

 1. Administrative afgørelser ................. 148,9 144,8 142,0 122,6 119,8  117,0 109,3
 2. Informationsvirksomhed ................... 1,9 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,4
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7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 0,3 0,0 0,5 - - - -

6. Øvrige indtægter .................................... 0,3 0,0 0,5 - - - -

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 221 222 217  190 184 173 155
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 146,6 146,1 144,2  127,0 124,2 121,4 112,7

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 146,6 146,1 144,2  127,0 124,2 121,4 112,7

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 3,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 12,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 15,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 2,0 1,7 1,3 1,3 1,0 0,7 0,6
+ anskaffelser .............................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- afskrivninger ............................................. 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,7 1,3 0,8 1,0 0,7 0,6 0,6

Låneramme .................................................. - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 20,0 25,0 17,5 15,0 15,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

09.11.21. Klagegebyr
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen indtægtsføres det klagegebyr,

der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhø-
rende ændringslove.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,4 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

10. Klagegebyr
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,4 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 1,4 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -



§ 09.11.51. 13

09.11.51. Retssager mv.
Under 09.11.51. Retssager mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og

andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 94,3 96,2 89,7 98,8 98,8 98,8 98,8
Indtægtsbevilling ......................................... 19,7 21,3 20,0 22,3 22,3 22,3 22,3

10. Retssager m.v.
Udgift ................................................... 94,3 96,2 89,7 98,8 98,8 98,8 98,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 94,3 96,2 89,7 98,8 98,8 98,8 98,8
Indtægt ................................................ 19,7 21,3 20,0 22,3 22,3 22,3 22,3
21. Andre driftsindtægter .................... 19,7 21,3 20,0 22,3 22,3 22,3 22,3

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

lægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selv-
stændig likviditet, budgetteres under § 09.11.61. Renter.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 16,7 17,9 17,2 14,2 14,2 14,2 14,2

10. Renter
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

30. Renteindtægter og udbytter
Indtægt ................................................ 16,5 17,7 17,0 14,0 14,0 14,0 14,0
25. Finansielle indtægter .................... 16,5 17,7 17,0 14,0 14,0 14,0 14,0

10. Renter
Renteindtægterne på § 09.11.61.10.25. Finansielle indtægter, vedrører renter fra Danske

Bank.

30. Renteindtægter og udbytter
Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foreta-

get på grundlag af tidligere års indgåede beløb.
| Bevillingen er ved ændringsforslagene reduceret med 3,0 mio. kr. i 2014 og frem som følge
| af ændret skøn for renteindtægter.
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Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoudgiftsbevilling ................................... 5.284,5 5.152,3 5.083,9 4.734,0 4.738,4 4.614,7 4.478,6

Forbrug af reserveret bevilling ................... 32,5 51,1 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 78,5 78,7 96,6 83,1 87,7 85,2 83,2
Udgift ........................................................... 5.345,1 5.317,6 5.180,5 4.967,1 4.826,1 4.699,9 4.561,8

Årets resultat ............................................... 50,4 -35,5 -  -150,0 - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 5.345,1 5.311,9 5.167,3 4.951,5 4.810,4 4.684,6 4.546,8
Indtægt .................................................. 78,5 75,1 92,8 79,5 83,8 81,5 79,6

20. Overførsel til Udbetaling Dan-
 mark

Udgift .................................................... - 2,1 9,4 12,0 11,8 11,6 11,4

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - 0,7 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4
Indtægt .................................................. - 0,7 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4

97. Ferie i eIndkomst
Udgift .................................................... - 2,8 2,3 2,2 2,4 2,2 2,2
Indtægt .................................................. - 2,8 2,3 2,2 2,4 2,2 2,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 10,2 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration.
Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Statens Administration vedr. ØSC, herunder udgifter til SLS.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Der afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt
andet WCO (World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Or-
ganisation of Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,6 mio. kr.

2. Reservationsoversigt 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 49,7

Bemærkning: Reservation på 8,5 mio. kr. vedrører en omstillingspulje til komp etenceudvikling mv., jf. Aftale om fi-
nansloven for 2007 samt reservation på 41,1 mio . kr. vedr. Skatteministeriets s ystemmodernisering. Difference mellem
sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel
mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem akti-
vitetsområdet og § 09.11. Centralstyrelsen.
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3. Hovedformål og lovgrundlag
SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært

af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter. End-
videre påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyn-
tagen til borgernes retsbeskyttelse.

SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder
for andre ministerier og offentlige myndigheder.

Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv.
SKAT varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende løn, HR,

administrative it-funktioner og driftsregnskab.
SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention,

jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 21. februar 2006.

SKAT:
- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen

samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kon-
trolvirksomhed over for borgere og virksomheder

- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdri-
vende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,

- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning
og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området

- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles
statslige inddrivelsesmyndighed

- deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden
for EU

- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger,
indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål

- varetager formandskabet og deltager i den tværministerielle indsats rettet mod bekæmpelse
af sort arbejde og anden virksomhedssnyd (Fairplay)

- deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt
bedrageri

- udbreder kendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeriet gennem Retssikker-
hedschefen, som er en uafhængig instans.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattehistorisk museum, og der
kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.

SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms,
jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

SKAT administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.22.25.
Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106), CVR-nr. 19552101.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
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4. Særlige bevillingsbestemmelser:

5. Opgaver og mål
Målene for SKAT er udtrykt gennem missionen for SKAT:

Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.
Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med

at nå missionen:
Retssikkerhed

Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves
sådan.
Service

Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent
med.
Kvalitet

Vores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.
Effektivitet

Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af
fremtidens offentlige sektor.
Åbenhed

Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.
Attraktiv arbejdsplads

Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejds-
glæde og resultater.

Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling, som indgår i SKATs forret-
ningsmodel. Det bemærkes, at der i denne opdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også
indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

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

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

Opgaver Mål

Vejledning Målet er at give kunderne generel information og vejledning om
Skatteministeriets produkter og ydelser gennem selvbetjeningsløs-
ninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser eller gennem
kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at kunderne gennem vej-
ledning bliver i stand til at afregne korrekt og til tiden.

Afregning Målet er at sikre kunderne brugervenlige løsninger til afregning
af skatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkost-
ningseffektive for Skatteministeriet. Opgaven omfatter også admi-
nistrative afgørelser med henblik på at sikre ensartede afgørelser
og korrekt afregningsgrundlag.
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1) Skattegabet i pct. af skattepotentialet erstatter fra finansåret 2012 den tidligere skattegabsmåling på baggrund af
underdeklarationen af personlig indkomst. Til målingen opgøres provenutabet på baggrund af Skatteministeriets compli-
anceundersøgelser og differencen mellem til- og afgang af skatte- og afgiftsrestancer. Den ikke betalte skat udgør skat-
tegabet, der beregnes som skattevirkningen af complianceresultaterne, der er fremskrevet efter udviklingen i indkomst-
grundlaget, samt kalenderårets nettotilgang af skatte- og afgiftsrestancer. Som i complianceresultaterne er der set bort fra
store virksomheder (mere end 250 ansatte), ligesom punktafgifter og told o.l. ikke indgår. Den nye skattegabsmåling op-
gøres således fra betalingssiden og viser skattegabet i pct. som en andel af skattepotentialet.

Til måling af underdeklaration af personlig indkomst anvendte Skatteministeriet frem til og med 2011 diskrepans-
metoden. Metoden bestod i at sammenholde henholdsvis nationalregnskabet og skattestatistikkens opgørelse af den per-
sonlige indkomst. Forskellen mellem den personlige indkomst i de to opgørelser udgør et skøn over underdeklarationen.
Som effektmål anvendte Skatteministeriet underdeklarationens andel af det samlede BNP. Målsætningen var at fastholde
niveauet for det glidende gennemsnit beregnet for 2004, dvs. det gennemsnit der omhandlede årene 2000-2004. Oprin-
deligt var måltallet opgjort med to års forsinkelse. Således var måltallet for 2006 opgjort på baggrund af det glidende
gennemsnit for 2000-2004. Imidlertid blev det i 2010 muligt at opgøre måltallet, så opgørelsen kunne ske med blot et års
forsinkelse. Regnskabstallet for 2011 er baseret på beregninger for perioden 2006-2010. Beregningen foretages årligt på
baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik foretog i 2009 en datarevision, hvorved beregnings-
grundlaget ændrede sig for perioden fra 1995 og frem. Såvel måltallet og resultatet blev genberegnet efter datarevisionen.
Danmarks Statistik gjorde i 2011 opmærksom på, at der tilsyneladende var en mindre fejl i opgørelsen af de fordelte
udtræksgevinster. Det viste sig, at de fordelte udtræksgevinster systematisk var blevet undervurderet. Da udtræksgevin-
sterne er negative og bliver fratrukket bruttoindtægterne i husholdningerne, medfører fejlen, at de personlige nettoind-

Indsats Målet er at sikre en retfærdig finansiering af fremtidens offentlige
sektor - at kunderne betaler det de skal, hverken mere eller mindre.
Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd, således at den giver
størst mulig effekt.

Inddrivelse Målet er at sikre, at kunderne betaler de krav, som ikke er afregnet
retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af andre restancer
end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.

Udviklingsopgaver Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeriets ud-
vikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mu-
lighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive
måder at drive Skatteministeriets forretning på.

Effekt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Underdeklaration af personlig
indkomst før datarevision i
2009 1)

3,6
pct.
af

BNP
Underdeklaration af personlig
indkomst efter datarevision i
2009 1)

3,3
pct.
af

BNP

3,0
pct.
af

BNP

2,7
pct.
af

BNP

2,1
pct.
af

BNP
Skattegabet i pct. af skatte-
potentialet1)

1,6
pct.

2,0
pct.

2,0
pct.

2,0
pct.

2,0
pct.

2,0
pct.

Indeks af "Borgernes hold-
ning til SKAT" 2)

0,53 0,53

Indeks af "borgernes forhold
til SKAT og skattebetaling 2)

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Indeks af "Virksomhedernes
holdning til SKAT" 3)

0,62 0,54

Indeks af "virksomhedernes
forhold til SKAT og skatte-
betaling 3)

3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Restancer - skatter og afgifter
(mia. kr.) 4)

15,7 15,3 17,1 17,1

Restancer - øvrige 5) 15,5 17,0 18,5 18,8
Inddrivelsesprocent for øvri-
ge restancer 6)

84,9
pct.

105
pct.

110
pct.

110
pct.

110
pct.

110
pct.
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komster, som de opgøres i nationalregnskabet, også var undervurderet. Fejlen optræder i alle årene tilbage til 1996 og
påvirker derfor såvel måltal og regnskabstal. Måltallet var 3,1 før datarevision i 2009, 2,0 efter datarevisionen i 2009 og
2,2 efter den seneste datarevision i 2011. De viste regnskabstal er korrigeret i forbindelse med den seneste datarevision i
2011. De endelige regnskabstal foreligger med forsinkelse (2011 regnskabstallet vil være endeligt i 2014), men de viste
regnskabstal i tabellen vil ikke blive korrigeret i årene frem, da korrektionerne formodentligt kun vil give marginale æn-
dringer.

2) I 2006 gennemførte Danmarks Statistik en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyste danskernes
holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen blev gennemført hvert andet år frem til 2010. En del af svarene/spørgsmålene
i spørgeskemaundersøgelsen blev sammenvægtet til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "for-
brugertillidsindikator". Nulpunktsmålingen i 2006 dannede baggrund for effektmålet på 0,56 i 2008. I 2010 udgik et enkelt
spørgsmål, og effektmålet blev genberegnet til 0,54. Måltallet blev opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset
var, desto større var tilfredsheden med SKAT. Indekset for 2008 blev opgjort til 0,53 og for 2010 blev indekset opgjort
til 0,53. Fra og med 2012 er effektmålet erstattet af indeksberegningen beskrevet nedenfor.

I efteråret 2010 gennemførte Danmarks Statistik en ny revideret undersøgelse af danskernes forhold til SKAT og
skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af
spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen er
effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter
i danskernes holdning til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs admi-
nistration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelses-
omkostninger), holdning til at være regelefterlevende og oplevet opdagelsesrisiko samt oplevet opdagelseskonsekvens
belyst. Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed
med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed
effektmålet for borgerindekset. Undersøgelsen gennemføres hvert år.

3) I 2005 gennemførte Socialforskningsinstituttet en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyste virk-
somhedernes holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen blev gennemført hvert andet år frem til 2011. En del af svare-
ne/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Sta-
tistiks "forbrugertillidsindikator".

Nulpunktsmålingen i 2005 danner baggrund for effektmålet på 0,55 i 2007, 2009 og 2011. Måltallene er opgjort på
en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Indekset for 2007 blev opgjort til
0,55, for 2009 blev indekset opgjort til 0,62, og i 2011 er indekset opgjort til 0,54. Fra og med 2012 er måltallet erstattet
af indeksberegningen beskrevet nedenfor.

I efteråret 2010 gennemførte SFI-SURVEY en ny revideret undersøgelse af virksomhedernes forhold til SKAT og
skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af
spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen er
effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter
i virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs ad-
ministration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevel-
sesomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko og -konsekvens, indberetningsbyrde
samt restancehåndtering belyst.

Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed
med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed
effektmålet for virksomhedsindekset. Undersøgelsen gennemføres hvert år.

4) Differencen mellem til- og afgangen af skatte- og afgiftsrestancer indgår fra og med finansåret 2012 i den nye
skattegabsmåling. Se under bemærkning 1.

Regnskabstallene i tabellen viser det opnåede resultat for inddrivelse af restancer vedrørende moms, a-skat, sel-
skabsskat, punktafgiftsrestancer, personskat- og arbejdsmarkedsbidrag, og vægtafgiften. Måltallet i 2011 var på 9,6 mia.
Fra og med 2006 indeholdt måltallet de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Frem til
2009 er måltallet opgjort ud fra regnskabstal i SAP. Fra 2010 blev måltallet opgjort ud fra inkassosaldoen i KMD-IND.
Metodeskiftet medførte, at måltallet blev sænket med 0,2 mia. kr.

5) Måltallet anvendes frem til 2011, hvorefter det afløses af "Inddrivelsesprocent for øvrige restancer" jf. bemærkning
6.

Regnskabstallene vist i tabellen dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med under-
holdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for
2006. Måltallet i 2011 var på 14,9 mia. I 2008 blev måltallet forhøjet som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i
underholdsbidragene, samt at restancer fra den daværende Inddrivelsesenhed ikke var omfattet af måltallet for 2007. På
finansloven for 2011 blev 0,1 mia. kr., hovedsagelig vedrørende toldkrav, flyttet fra måltallet for "Skatter og afgifter" til
måltallet for "Øvrige restancer" af systemtekniske årsager. Det skal bemærkes, at mulighederne for at inddrive restancer
påvirkes af den økonomiske situation. I perioden blev der ikke foretaget justeringer af måltallene som følge heraf.

6) Inddrivelsesprocenten for øvrige restancer erstatter fra og med finansåret 2012 restancemåltallet vedrørende øvrige
restancer (Restancer - øvrige). Inddrivelsesprocenten opgøres efter et såkaldt bruttoprincip. Til målingen beregnes ind-
drivelsesprocenten som brøken af afgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle krediteringer, divideret med til-
gangen af de inddrivelige restancer, herunder alle debiteringer fra kommunerne og de statslige fordringshavere. Målingen
beregnes på baggrund af de inddrivelige restancer, det vil sige uden personlige skyldnere med en nettoindkomst under
tabellens minimumsbeløb (såkaldte lavindkomstgruppe) efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, der satsreguleres hvert år
ved en skattemeddelelse, jf. bekendtgørelsens § 42. Inddrivelsesprocenten opgøres som et simpelt gennemsnit over 12
måneder i Skatteministeriets restancestatistik.
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6. Specifikation af udgifter på. opgaver

Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum
af posteringer og total skyldes afrundinger.

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 78,5 78,7 96,6 83,1 87,7 85,2 83,2

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - 0,7 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - 2,8 2,3 2,2 2,4 2,2 2,2
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,0 0,5 - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 78,5 74,6 92,8 79,5 83,8 81,5 79,6

Bemærkninger:
ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedr. it-systemet Hent
Selv for finansielle institutioner.
ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift

af den del af eIndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.
ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (9,6 mio.

kr.), renter (2,9 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,4 mio. kr.) og andre driftsindtægter (26,9 mio. kr.) Derudover
interne statslige overf ørselsindtægter: Der overføre s 14,0 mio. kr. fra § 19.81.12.15. Renter af studielån (adm. af Statens
Administration) samt 2,0 mio. kr. fra § 09.22.21.10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i
banker og sparekasser. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Der overføres 0,7
mio. kr. fra § 08.21.20.18. It- og Teleregulering til kompensation for udgifter for bundet med administration af lovbe-
kendtgørelse nr. 904 af 5. juli 2010. Der overføres 7,9 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for
almennyttige foreninger til dækning af administration. Der overføres 10,5 mio. kr. fra § 09.21.02. Spillemyndigheden vedr.
udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv. Der overføres 1,2 mio. kr. fra §
23.23.04.10. Indsamlingsordning vedrørende dæk. Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 23.23.06.10. Indsamlingsordning ved-
rørende bærbare batterier. De to sidstnævnte overførsler dækker administration vedrørende dækgebyr og miljøbidrags-
ordningen samt betaling for bærbare batterier og akkumulatorer.

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 7.277 7.046 6.885  6.393 6.175 6.036 5.912
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3.365,3 3.282,8 3.204,9  2.973,7 2.882,8 2.819,6 2.760,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - 1,0 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3.365,3 3.281,8 3.204,4  2.973,2 2.882,3 2.819,1 2.760,4

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt ............................................. 5.516,1 5.402,1 5.232,3 4.968,3 4.826,1 4.699,9 4.561,8
0. Hjælpefunktioner samt generel le-

delse og administration .................... 1.875,0 1.836,3 1.778,6 1.690,7 1.638,2 1.594,3 1.546,5
1. Vejledning ......................................... 371,8 364,2 352,7 332,2 323,6 315,2 306,0
2. Afregning ........................................... 1.116,6 1.093,5 1.059,2 997,5 971,7 946,5 918,8
3. Indsats ................................................ 1.192,0 1.167,3 1.130,7 1.088,5 1.056,6 1.029,7 1000,1
4. Inddrivelse ......................................... 483,3 473,3 458,4 431,8 420,6 409,7 397,7
5. Udviklingsopgaver ............................. 477,3 467,5 452,8 426,4 415,4 404,6 392,8
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9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 104,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 198,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 302,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 706,2 832,6 1.090,1 978,8 897,9 813,4 897,9
+ anskaffelser .............................................. 212,9 349,4 45,5 33,7 44,7 44,4 50,9
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 75,4 -40,1 285,4 141,2 124,6 303,3 84,7
- afskrivninger ............................................. 161,9 183,7 237,3 255,8 253,8 263,2 264,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 832,6 958,3 1.183,7 897,9 813,4 897,9 769,0

Låneramme .................................................. - - 1.185,0 1.175,0 1.175,0 1.185,0 1.185,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 99,9 76,4 69,2 75,8 64,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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

hovedformål og lovgrundlag.
| Bevillingen er ved ændringsforslagene forhøjet med 15,6 mio. kr. i 2014, 6,5 mio. kr. i 2015,
| 4,9 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017 i forbindelse med udmøntning af risikopulje til Sy-
| stemmoderniseringens fase 2 fra § 35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter.
|  Bevillingen er endvidere forhøjet med 23,6 mio. kr. i 2014 og 19,3 mio. kr. i 2015-2017
| vedr. styrkelse af bekæmpelsen af social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2014.

20. Overførsel til Udbetaling Danmark
Af kontoen afholdes udgifter til SKATs administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for

varetagelse af statslige opgaver vedrørende børne- og ungeydelsen, som er overført til Udbetaling
Danmark. Med virkning fra 1. oktober 2012 blev den samlede administration af børne- og unge-
ydelsen overført til Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark
§ 1, som senest ændret ved lov nr. 494 af 21. maj 2013 § 1. Udbetaling Danmark har derfor
overtaget drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemet, der varetager udbetalingen af børne-
og ungeydelsen. I henhold til § 25, stk. 1 i Udbetaling Danmark-loven skal staten dække udgif-
terne til Udbetaling Danmarks opgaver på sagsområder, der overføres fra staten gennem indbe-
taling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, og bidragene skal kunne afholdes inden
for bevillingen til opgaven på finansloven for det år, som bidragene skal dække.

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 med låntager m.fl.'s samtykke, kan hente
låntager m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv. Behovet for Hent Selv-løs-
ningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdi-
rektivet (2008/48/EF).

Af kontoen oppebæres tillige indtægter samt afholdes udgifter vedrørende SKATs øvrige
indtægtsdækkede virksomhed.
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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.

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,7 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4

Indtægt ......................................................... 59,0 64,1 66,5 64,0 64,0 64,0 64,0
Udgift ........................................................... 42,4 59,1 70,3 67,7 67,6 67,5 67,4

Årets resultat ............................................... 21,3 8,9 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 42,4 59,1 70,3 67,7 67,6 67,5 67,4
Indtægt .................................................. 59,0 64,1 66,5 64,0 64,0 64,0 64,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 10,5 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. overhead
samt udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv.

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 og kontrol med spiludbyderne og
overvågning af spillemarkedet mv.

Virksomhedsstruktur

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1), CVR-nr. 34730415.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Regel der fraviges el-
ler 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 §
09.21.02. Spillemyndigheden.

Opgaver Mål

Sagsbehandling Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, her-
under tilladelse til udbud af væddemål, udbud af onlinekasi-
no, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lo-
kale puljevæddemål, Danske Spil A/S, Det Danske Klasse-
lotteri A/S, almennyttige lotterier, landbaserede kasinoer og
offentlige pokerturneringer.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 59,0 64,1 66,5 64,0 64,0 64,0 64,0

4. Afgifter og gebyrer ................................ 59,0 64,1 66,5 64,0 64,0 64,0 64,0

Bemærkninger: Kontoen vedrører indtægt på 20,3 mio. kr. vedrørende tilladelser til udbud af væddemål eller online kasino
mv. i henhold til Lov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrøre nde gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt
hasardspil i turneringsform, indtægt på 16,6 mio. kr. vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 6,7 mio.
kr. vedrørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 20,3 mio. kr. ved-
rørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 75 93 96  96 96 96 96
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 33,4 44,2 45,9  46,2 46,2 46,2 46,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 33,4 44,2 45,9  46,2 46,2 46,2 46,2

Informationsvirksomhed og inter-
nationalt samarbejde

Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med
oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt
sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spillemarked gen-
nem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal
holde sig orienteret om udviklingen på spillemarkedet. Sam-
tidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske
spillemarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orien-
teret om den internationale udvikling på spillemarkedet såle-
des, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklin-
gen på området for ludomani, nye spilformer mv. Spille-
myndigheden deltager i det globale myndighedsarbejde på
spilleområdet, herunder i EU.

Tilsyn og kontrol Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver
udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de over-
ordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med ud-
bydernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed
ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemyn-
digheden blandt andet sikre, at det tekniske udstyr, der bliver
anvendt til spiludbuddet, er kontrolleret og godkendt til for-
målet.

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt ................................................ 43,8 60,0 71,0 67,7 67,6 67,5 67,4

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 14,6 20,0 23,6 22,5 22,5 22,5 22,4

1. Sagsbehandling ..................................... 8,8 12,0 14,2 13,6 13,6 13,5 13,5
2. Informationsvirksomhed

og internationalt samarbejde................ 2,3 3,2 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6
3. Tilsyn og kontrol .................................  18,1 24,8 29,3 28,0 27,9 27,9 27,8
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9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 1,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 4,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 6,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - - 8,9 21,1 16,5 11,9 7,3
- afskrivninger ............................................. - - 2,2 4,6 4,6 4,6 4,2
Samlet gæld ultimo ..................................... - - 6,7 16,5 11,9 7,3 3,1

Låneramme .................................................. - - 15,0 25,0 25,0 15,0 15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 44,7 66,0 47,6 48,7 20,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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 ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i tur-
neringsform samt vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol af landbaserede kasinoer.
Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende kontrol af gevinstgivende spil-
leautomater, samt kontrol og tilsyn med Danske Spil og Klasselotteriet. Endelig afholdes udgifter
og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn og kontrol mv. af visse spilleselskabers virksomhed
mv. samt markedsovervågning.

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Indtægtsbevilling ......................................... 1.054,4 1.100,3 1.056,0 1.075,1 1.075,1 1.075,1 1.075,1

10. Bøder, konfiskation, gebyrer
Indtægt ................................................ 20,1 27,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
30. Skatter og afgifter .......................... 20,1 27,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

20. Gebyrer og formålsbestemte af-
 gifter

Indtægt ................................................ 5,9 5,1 9,0 5,1 5,1 5,1 5,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 5,9 5,1 9,0 5,1 5,1 5,1 5,1

30. Gebyrer på spilleområdet
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,0 - - - - - -

40. Gebyrer på motorområdet
Indtægt ................................................ 766,7 784,0 797,0 820,0 820,0 820,0 820,0
30. Skatter og afgifter .......................... 766,7 784,0 797,0 820,0 820,0 820,0 820,0

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet
Indtægt ................................................ 261,6 283,6 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0
30. Skatter og afgifter .......................... 261,6 283,6 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0
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10. Bøder, konfiskation, gebyrer
Bevilling til opkrævning af retsafgifter, gebyrindtægter for erindringsskrivelser mv.

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter
Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf.

BEK nr. 361 af 22. marts 2010 og salg af banderoler, jf. BEK nr. 1407 af 4. december 2010.

30. Gebyrer på spilleområdet
Bevilling til opkrævning af gebyr for tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater. Fra

2011 konteres indtægten under § 09.21.02. Spillemyndigheden.

40. Gebyrer på motorområdet
Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af

ejerskifte af motorkøretøjer mv.
| Bevillingen er ved ændringsforslagene forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2014 og frem som følge
| af ændret skøn for gebyrindtægter på motorområdet.

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet
Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer

(restancer), jf. BEK nr. 1669 af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer.

09.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)
Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for selskaber og fonde, af udgifter til sag-

kyndig bistand i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjem-
mel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011.

Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller
i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der er
betalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved
domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.

Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene,
Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag
har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under
nogle nærmere angivne betingelser, jf. LB nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændrings-
love.

Ved lanceringen af Motorregistret (DMR) har autoforhandlere og bilsyns- og omsynsvirk-
somheder fået mulighed for at opnå godkendelse til administration af nummerplader. Dette in-
debærer opbevaring, udlevering og destruktion af nummerplader samt registrering af køretøjer
og deres ejere i Motorregistret. Autoriserede virksomheder (synshaller) kan få betaling fra staten
til at udføre disse opgaver for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Formålet er at give
borgere mv. adgang til registrering i nærområdet uden personlig henvendelse til myndighederne.
Ordningen blev nedlagt i forbindelse med finansloven for 2013.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 134,5 170,8 130,8 141,2 144,2 145,7 149,4

10. Udgifter til sagkyndig bistand i
 skattesager

Udgift ................................................... 133,9 136,1 130,0 140,4 143,4 144,9 148,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 133,9 136,1 130,0 140,4 143,4 144,9 148,6

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

 afgiftsstraffesag
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

40. Betaling til autoriserede num-
 merpladeoperatører

Udgift ................................................... - 34,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 34,2 - - - - -

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager
Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse

til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærk-
ningerne ovenfor.

Aktivitetsoversigt:

Bemærkning: Samtlige afsluttede sager (inklusiv sager, hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets
prisniveau.

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

giftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører
Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende

administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Ordningen blev
nedlagt i forbindelse med finansloven for 2013.

R
2008

R
2009

R
2010

R
2011

R
2012

B
2013

F
2014

BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

I. Udgiftsbehov
1. Antal sager vedr. sagkyndig bi-
stand i skattesager ............................. 3.106 3.283 2.362 1.677 1.761 2.200 2.100 2.000 2.000 2.000

IV. Ressourceforbrug
1. Statens udgifter, mio. kr............... 159,1 172,8 171,9 133,9 136,1 130,0 140,4 143,4 144,9 148,6
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09.21.10. 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 og § 12, stk. 3.

Velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kompenseres for deres
udgift til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansierings-
graden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter
består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed
og undtages moms, som allerede er godtgjort, jf. momsloven § 45. I det omfang det samlede
beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen
proportionalt med de ansøgte beløb.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og
foreningens egenfinansieringsgrad.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 129,3 158,4 156,8 158,2 158,2 158,2 158,2

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

 ger
Udgift ................................................... 129,3 158,4 156,8 158,2 158,2 158,2 158,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 6,2 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 123,1 150,5 149,0 150,3 150,3 150,3 150,3

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.21.01. SKAT.

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger
Udgifterne til ordningen har været stærkt stigende i forhold til det oprindeligt forudsatte. På

finanslovsforslaget for 2014 foreslås det derfor, at ordningen omdannes til en puljeordning med
et uændret bevillingsniveau (niveau 2013), hvormed beregningen af stigningen i udgiften til
købsmoms i forhold til basisåret 2004 ophæves. De støtteberettigede foreninger, der ansøger om
midler fra ordningen vil modtage en delvis kompensation for købsmoms baseret på den enkelte
forenings relative momsudgifter i forhold til summen af momsudgifterne fra alle de støtteberet-
tigede foreninger, der ansøger om delvis kompensation.

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.10.5 Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration, heraf 2/3 til
lønsum. Beløbet overføres til konto § 09.21.01. SKAT.



§ 09.21.79. 27

09.21.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - 2,2 50,6 - - -

10. Reserve vedr. effektiviseringspo-
 tentiale

Udgift ................................................... - - -26,6 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -26,6 - - - -

20. Reserve vedr. administrative
omkostninger i 2014 som følge

 af skattereformen
Udgift ................................................... - - 28,8 36,3 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 28,8 36,3 - - -

30. Reserve vedr. projekt Mini One
 Stop Shop

Udgift ................................................... - - - 14,3 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 14,3 - - -

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale
Kontoen vedrører en budgetregulering med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.

20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2014 som følge af skattereformen
Der er afsat en bevilling på 36,3 mio. kr. i 2014, heraf 24,3 mio. kr. til udviklingsomkost-

ninger og 12,0 mio. kr. til driftsudgifter, vedr. administrative konsekvenser i 2014 som følge af
skattereformen, jf. Aftale om skattereform. Bevillingen udmøntes på forslag til lov om tillægs-
bevilling for 2014.

30. Reserve vedr. projekt Mini One Stop Shop
På finansloven for 2013 blev der afsat en reserve/risikopulje på 14,2 mio. kr. (2013-pl) i

2014 i forbindelse med udviklingen af it-systemet Mini One Stop Shop.
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09.22. Finansforvaltning
Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studie-

lån og forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.
På kontoen budgetteres primært indtægter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... 352,8 390,9 325,0 395,0 405,0 415,0 425,0

30. Personlige fordringer
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 352,8 390,9 325,0 395,0 405,0 415,0 425,0
21. Andre driftsindtægter .................... 352,8 390,9 325,0 395,0 405,0 415,0 425,0

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

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

30. Personlige fordringer
ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen omfatter

indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne motor- og
parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede
beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget
der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer. 

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration
På kontoen budgetteres evt. indtægter og udgifter som følge af tilgang og afdrag på lån.
Endvidere budgetteres evt. udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige
beløb). Kontoen administreres af Statens Administration. Der henvises til tekstanmærkning
på § 7 nr. 102.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen, efter at der er bevilget en
afdragsordning eller henstand i henhold til LB nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med tilhø-
rende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Statens Administration.

09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden)
På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer, indtægter og udgifter som følge af af-

drag, renter og tab i forbindelse med administrationen.
Indtægter og udgifter af misligholdt studiegæld, tidligere opført under § 9.22.23. Afdrag og

tab på misligholdt studiegæld, er flyttet dels til § 19.81.11. Lånevirksomhed, og dels til §
9.22.21. Misligholdte studielån. Formålet er at præsentere fordringer hensigtsmæssigt og konsi-
stent i finansloven.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 88,4 18,7 45,9 45,8 45,8 45,8 45,8
Indtægtsbevilling ......................................... 140,6 60,4 105,3 81,3 80,3 79,3 78,3

10. Overtagne fordringer ved indfri-
else af statsgaranterede studielån
i banker og sparekasser
Udgift ................................................... 88,4 18,7 45,9 45,8 45,8 45,8 45,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
44. Tilskud til personer ....................... 83,1 15,4 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3,1 1,3 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7
Indtægt ................................................ 140,6 60,4 105,3 81,3 80,3 79,3 78,3
25. Finansielle indtægter .................... 17,8 13,6 18,5 10,3 10,3 10,3 10,3
55. Statslige udlån, afgang .................. 122,8 46,9 86,8 71,0 70,0 69,0 68,0

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og spare-
kasser

I henhold til LB 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skattemi-
nisteriet statsgaranterede studielån på statskassens vegne - enten i forbindelse med misligholdelse
eller efter anmodning fra låntager.

ad 43. Interne statslige overførsler. Kontoen indeholder refusion af provision vedrørende studie-
lån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. i alt 0,1 mio. kr. samt
overførsel til § 09.21.01.10 i alt 2,0 mio. kr.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen indeholder tab på studielån og modsvarer kapitalindtægt
konto 55.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Kontoen indeholder indfrielser af statsgaranterede studielån i
pengeinstitutter dels som følge af misligholdelse og dels som følge af anmodning fra låntager.
Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor mange
studielån, der vil blive indfriet.

ad 25. Finansielle indtægter. Kontoen indeholder renteindtægter af studielån. Ovennævnte skøn
for renter er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med
stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse
fordringer.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen indeholder afdrag samt tab på studielån. Skøn for afdrag
er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usik-
kerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer.
Skøn for tab er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget,
der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergi-
velse i henhold til ny inddrivelseslov.

I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede
studielån i pengeinstitutterne i perioden 2008-2012.

Pr. 31. december 2008 2009 2010 2011 2012

--------------------- antal låntagere -------------------
Lån ............................................................................ 131 62 44 24 19

- Heraf uden afviklingsaftale ......................... 16 6 4 1 1

- Heraf med afviklingsaftale..................... 115 56 40 23 18
------------------------- mio. kr. ------------------------

Statsgaranteret lånesaldo ................................. 9 4 4 2 2
------------------------ antal lån ------------------------
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09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)
Skyldnere, som i fire år eller mere uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud

efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, 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.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 0,4 - - - - -

10. Gældssanering
Udgift ................................................... 0,2 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 0,4 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 98,7

I alt .................................................................................................................................. 98,7

10. Gældssanering
Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen

om finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af
gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere
for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet til-
byder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Social aktivering af socialt
udsatte grupper. På trods af flere lempelser har der kun været et meget begrænset brug af ord-
ningen.

Indfriede studielån.............................................. 56 69 18 20 5
------------------------- mio. kr. ------------------------

Overtagne fordringer......................................... 0,3 0,6 0,0 0,9 0,0

 Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 09.21.01. SKAT.
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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 2011.
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.
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 overfor det på-
gældende 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 2008.
Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks.

gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen

af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november
2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

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.

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
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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. På baggrund af overførslen

af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på
§ 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der
fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke
dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT 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 SKATs 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. no-
vember 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-

nanslovsforslaget for 2014.
Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kom-

pensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.
Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 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.



Tekst og anmærkninger (ajourført) 
§ 5   Statsministeriet

www.fm.dk

Finanslov for  
finansåret 2014




