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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 8.139,1 8.139,1 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 3.140,2 3.140,2 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 2.140,2 2.140,2 -
Indtægtsbudget ....................................................................... 200,0 - 200,0

Reserver mv. ............................................................................................. 11.279,3 200,0
35.11. Reserver mv. ................................................................................... 2.011,2 200,0
35.12. Momsrefusion ................................................................................. 9.268,1 -

Artsoversigt:

Øvrige overførsler ...................................................................................... 11.279,3 200,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 11.279,3 200,0
Bevilling i alt ............................................................................................. 11.279,3 200,0

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ................................... 900,0 -
02. Forskningsreserve ................................................................... - -
04. Satsreguleringspulje ................................................................ - -
06. Reserve vedr. grunddataprogram ............................................ - -
08. Reserve til grøn omstilling mv. .............................................. 134,0 -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud

mv. ........................................................................................... 1.000,0 -
10. Fonden for Velfærdsteknologi ................................................ -3,4 -
16. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse ........................... 115,0 -
17. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse . - -
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..................................... - -
21. Pulje til nye initiativer ............................................................ - -
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationa-
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le operationer .......................................................................... 28,8 -
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem

til det samlede beredskab mv. ................................................ 15,5 -
29. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue - 200,0
31. Reserve til forsvaret ................................................................ - -
32. Budgetregulering vedr. landdistriktsprogrammet ................... -100,0 -
33. Effektivisering af det statslige indkøb ................................... -95,0 -
37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden ................................... - -
45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skat-

teaftalen ................................................................................... - -
60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter .......... 16,3 -

35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift ................................ 7.127,9 -
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .............................. 2.140,2 -
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§ 35. Generelle reserver

Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det
på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte områder. Endvidere
opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fra-
dragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 7.101,6 7.341,8 8.976,5 8.139,1 10.327,3 11.206,6 11.992,0
Udgift ......................................................... 7.101,6 7.341,8 8.976,5 8.139,1 10.327,3 11.206,6 11.992,0

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 7.101,6 7.341,8 8.976,5 8.139,1 10.327,3 11.206,6 11.992,0
35.11. Reserver mv. ................................. - - 1.137,8 1.011,2 3.199,4 4.078,7 4.864,1
35.12. Momsrefusion ................................ 7.101,6 7.341,8 7.838,7 7.127,9 7.127,9 7.127,9 7.127,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 1.843,2 2.334,6 2.383,3 3.140,2 3.140,2 3.140,2 3.140,2
Udgift ......................................................... 1.843,2 2.334,6 2.383,3 3.140,2 3.140,2 3.140,2 3.140,2

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 1.843,2 2.334,6 2.383,3 3.140,2 3.140,2 3.140,2 3.140,2
35.11. Reserver mv. ................................. - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
35.12. Momsrefusion ................................ 1.843,2 2.334,6 1.383,3 2.140,2 2.140,2 2.140,2 2.140,2

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... - - - 200,0 - - -
Indtægt ....................................................... - - - 200,0 - - -

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - - 200,0 - - -
35.11. Reserver mv. ................................. - - - 200,0 - - -
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Artsoversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Bevilling i alt ............................................. 8.944,8 9.676,4 11.359,8 11.079,3 13.467,5 14.346,8 15.132,2

Aktivitet i alt .............................................. 8.944,8 9.676,4 11.359,8 11.079,3 13.467,5 14.346,8 15.132,2
Udgift ..................................................... 8.944,8 9.676,4 11.359,8 11.279,3 13.467,5 14.346,8 15.132,2
Indtægt ................................................... - - - 200,0 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 8.944,8 9.676,4 11.359,8 11.279,3 13.467,5 14.346,8 15.132,2
Indtægt ................................................... - - - 200,0 - - -
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Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - 647,0 900,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Merudgifter ved nye bevillings-
 forslag

Udgift ................................................... - - 647,0 900,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 647,0 900,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Reservebeløbet for 2014-2017 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller eks-

traordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovforslagets ud-
arbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovforslaget.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 100,0 mio. kr. i 2014, jf.
| Aftale om finansloven for 2014.

35.11.02. Forskningsreserve
| Med henblik på at videreføre globaliseringsindsatsen inden for forskning og uddannelse mv.
| blev der på finansloven for 2013 afsat en forskningsreserve. Fra reserven udmøntes midler til
| prioriterede initiativer til forskning og innovation. På finansloven for 2014 er der udmøntet midler
| til en række forskningsinitiativer mv., jf. tabel 1.

| Tabel 1. Forskningsreserve
| Mio. kr. (2014-pl)| 2014| 2015| 2016| 2017

| Reserve til videreførelse af forskningsindsatsen..........................| 1.496| 1.505| 3.044| -
| Strategisk forskning, udvikling og demonstration i
| energiteknologier ...........................................................................| -485| -| -| -
| Innovationsaktiviteter (herunder Godkendte Teknologiske Servi-
| ceinstitutter, Innovationsmiljøer, Innovationscenter og Center for
| offentlig innovation) .....................................................................| -152| -177| -177| -
| Nye forskningsbevillinger på ministerområderne i 2016 ............| -| -| -1.065| -
| Bidrag til taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab på
| universiteterne i 2016 ...................................................................| -| -| -150| -
| Fastholdelse af forskningsmålet på 1 pct. af BNP i 2017 ..........| -| -| -| 2.440
| Udmøntet i Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 til
| tværgående forskningsinitiativer...................................................| -678
| Udmøntet i Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 i
| henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob .......| -181

| I alt forskningsreserve................................................................| 0| 1.328| 1.652| 2.440
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 1.328,0 1.651,6 2.439,6

10. Tværgående forskningsinitiativer
Udgift ................................................... - - - - 1.086,8 1.289,8 1.896,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 1.086,8 1.289,8 1.896,9

20. Forskningsreserve i henhold til
Aftale om en reform af førtids-
pension og fleksjob
Udgift ................................................... - - - - 241,2 361,8 542,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 241,2 361,8 542,7

10. Tværgående forskningsinitiativer
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det
| Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsini-
| tiativer udmøntes der på ændringsforslagene 678 mio. kr. i 2014, jf. tabel 1.

| 20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
| Underkontotitlen ændres fra "Erhvervsrettet forskning og innovation" til "Forskningsreserve
| i henhold til aftale om en reform af førtidspension og fleksjob".
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
| parti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende provenuet
| til medfinansiering af udgifter forbundet med regeringens uddannelses- og forskningsmålsætnin-
| ger. Provenuet udgør 301,5 mio. kr. i 2014.
| Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsæt-
| ningen. Der skal dermed udmøntes 181 mio. kr. i 2014.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
| keparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension
| og fleksjob af juni 2012 udmøntes der på ændringsforslagene 181 mio. kr. i 2014, jf. tabel 1.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 259,4 531,5 774,6

10. Satsreguleringspulje
Udgift ................................................... - - - - 259,4 531,5 774,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 259,4 531,5 774,6

10. Satsreguleringspulje
I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb

til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring
af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen
(ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel sva-
rende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret
til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2012 har
været afdæmpet, og som følge deraf udgør tilpasningsprocenten for 2014 -0,2 procent. Det inde-
bærer, at der ikke tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb i 2014.

Der frigives 259,4 mio. kr. i 2014 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. End-
videre forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 84,9 mio. kr. i 2014 som følge af tilbageførsel af
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uforbrugte midler, herunder som følge af bevillingsændringer. Der tilbageføres 1,9 mio. kr. fra
§ 22.11.21.30. vedr. rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder
(2009), 1,0 mio. kr. fra § 21.31.07.20. vedr. medborgercentre (2012), 0,3 mio. kr. fra §
21.31.07.20. vedr. medborgercentre (2013), 1,2 mio. kr. fra § 14.51.51.20. vedr. tilskud til hel-
hedsorienteret gadeplansindsats (2013), 0,9 mio. kr. fra § 14.61.04.10. vedr. udmøntning af By-
udvalgets forslag mv. (2002), 0,3 mio. kr. fra § 14.61.06.10. vedr. pulje til helhedsorienteret
kvarterløft (2000), 0,9 mio. kr. fra § 15.13.21.10. vedr. hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilite-
ring (2013), 2,5 mio. kr. fra § 15.13.25.30. vedr. forsøgsprojekter på tolkeområdet (2012), 1,3
mio. kr. fra § 15.13.43.10. vedr. genoptræning (2008), 1,1 mio. kr. fra § 15.16.01.30. vedr. op-
følgning på anbringelsesreformen (2010), 0,1 mio. kr. fra § 15.25.09.15. vedr. støtte til forældre
til anbragte børn (2012), 0,6 mio. kr. fra § 15.64.17.10. vedr. forbedring og udbygning af handi-
cappedes botilbud (2006), 0,7 mio. kr. fra § 15.64.42.10. vedr. tilbud til demente og andre svage
ældre (2004), 2,2 mio. kr. fra § 15.74.10.13. vedr. psykiatriaftale 2007-2010 (2010), 0,9 mio. kr.
fra § 15.74.14.30. vedr. bostøtte (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.74.15.70. vedr. styrkelse af indsatsen
overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen (2011), 0,4
mio. kr. fra § 15.75.10.10. vedr. rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske om-
råde (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.10.20. vedr. tilskud til uddannelse og evaluering (2010), 0,8
mio. kr. fra § 15.75.11.10. vedr. opkvalificering af den tidlige indsats (2011), 0,1 mio. kr. fra §
15.75.11.30. vedr. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats (2011), 0,4 mio. kr. fra
§ 15.75.11.80. vedr. bedste ven til sårbare børn og unge (2011), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.11.90.
vedr. netværk og samtalegrupper (2011), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.19.10. vedr. bedre tværfaglig
indsats for børn af udsatte (2007), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.26.10. vedr. pulje til socialt udsatte
grupper (2005), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.30. vedr. forøget kapacitet og kvalitet på kvindekri-
secentre (2006), 2,8 mio. kr. fra § 15.75.26.43. vedr. indsats over for gravide stofmisbrugere
(2010), 8,8 mio. kr. fra § 15.75.30.10. vedr. tilskud vedrørende ældre (2010), 1,6 mio. kr. fra §
15.75.30.41 vedr. uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet (2008), 0,1 mio.
kr. fra § 15.75.30.61. vedr. styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk
(2008), 0,7 mio. kr. fra § 15.75.30.93 vedr. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem gene-
rationer (2012), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.35.10. vedr. opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte
grønlændere i Danmark (2007), 8,9 mio. kr. fra § 15.75.60.11. vedr. Ældremobiliseringen (2010),
12,8 mio. kr. fra § 15.75.72.10. vedr. Det Fælles Ansvar II (2011), 0,6 mio. kr. fra § 15.75.74.37.
vedr. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) (2011), 0,1 mio. kr. fra
§ 15.75.75.20. vedr. et aktivt ældreliv (2012), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.75.40. vedr. understøttelse
af ældres livskvalitet (2013), 2,3 mio. kr. fra § 15.77.01.70. vedr. styrkelse af indsatsen mod fa-
milierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter (2012), 1,8 mio. kr. fra §
15.77.01.75. vedr. indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur og krigsoplevelser
(2012), 0,8 mio. kr. fra § 15.77.03.50. vedr. ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede
konflikter (2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.77.04.10. vedr. formidling af viden på integrationsområdet
(2011), 1,3 mio. kr. fra § 15.77.07.10. vedr. tilskud til det frivillige integrationsarbejde (2013),
0,6 mio. kr. fra § 15.77.14.10. vedr. unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet
(2011), 0,2 mio. kr. fra § 15.77.20.10. vedr. venskabsfamiler og lektiehjælp (2009), 0,7 mio. kr.
fra § 15.77.21.10. vedr. den frivillige integrationsindsats (2010), 2,0 mio. kr. fra § 20.29.01.10.
vedr. øget trivsel og indlæringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder (2011), 1,9
mio. kr. fra § 15.11.79. vedr. handlekraftig indsats, styrkelse af indsatsen overfor familier med
børn, 0,3 mio. kr. fra § 15.44.10. vedr. handlekraftig indsats, partstatus og advokatbistand, 2,8
mio. kr. fra § 15.11.79.20. vedr. efterværn, 0,4 mio. kr. fra § 15.11.79.20. vedr. forslag til lov
om ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne, 1,2 mio. kr. fra § 15.11.79.20. vedr. le-
jerettigheder til beboere i botilbud efter serviceloven, 1,6 mio. kr. fra § 15.11.79.20. vedr. styrket
uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge, 1,7
mio. kr. fra § 15.11.79.21. vedr. styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende
støtte i forhold til løsladte unge 1,3 mio. kr. fra § 15.13.23.22. og 0,8 mio. kr. fra § 15.11.79.20.
vedr. domfældte udviklingshæmmede, 7,8 mio. kr. fra § 15.11.79.20 vedr. Bogerstyret Personlig
Assistance, 1,0 mio. kr. fra § 15.11.79 og § 15.44.05 vedr. forhøjelse af ydelsesloftet for tabt
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arbejdsfortjeneste. Endvidere foretages der en negativ korrektion på 1,1 mio. kr. som følge af en
korrektion vedr. beregningen af puljen for 2013. Der er foretaget en PL-opregulering af de til-
bageførte beløb.

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2014 vil kunne ompriori-
teres 477,5 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbud-
getteret på finanslovsforslaget med 74,0 mio. kr. i 2015, 21,2 mio. kr. i 2016 og 382,3 mio. kr.
i 2017. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2014 er 344,3 mio. kr.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 344,3 mio. kr. i 2014,
| 344,2 mio. kr. i 2015, 294,3 mio. kr. i 2016 og 291,2 mio. kr. i 2017 og som følge af Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2014. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer,
| som indbudgetteres på de anførte konti:

| (Mio. kr., 2014-priser)| 2014| 2015| 2016| 2017

| Initiativer| 350,5| 352,0| 306,7| 288,1
| Omprioriteringer fremadrettede bevillinger| -6,1| -7,7| -| -
| Omprioriteringer af uforbrugte midler (nettotræk)
| 1)
| -0,6| -0,1| -12,4| 3,1

| Korrektion af uforbrugte midler 2)| 0,5| -| -| -
| Samlet nettotræk| 344,3| 344,2| 294,3| 291,2

| Nr.| Initiativer

| Opfølgning på psykiatriudvalg
| 1| En hurtig og sammenhængende indsats, herunder| 30,0| 46,0| 46,0| 41,0
| 1a| Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psyki-
| atri jf. § 16.51.40.10.
| 8,0| 8,0| 8,0| 8,0

| 1b| Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelse, jf.
| § 16.51.40.15.
| 1,0| 6,0| 6,0| 0,0

| 1c| Udbredelse af sociale akuttilbud jf. § 15.74.10.40.| 10,0| 20,0| 20,0| 21,0
| 1d| En koordineret indsats for dobbeltbelastede jf. §
| 16.51.40.20.
| 6,0| 6,0| 6,0| 6,0

| 1e| Udbredelse af tværfaglige udgående teams i børne- og
| ungdomspsykiatrien jf. 16.51.40.25.
| 5,0| 6,0| 6,0| 6,0

| 2| Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen,
| herunder
| 13,6| 10,0| 10,0| 11,0

| 2a| Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivilli-
| ge og brug af mentorer med brugerbaggrund i de regio-
| nale og kommunale indsatser jf. § 16.51.40.30.

| 10,0| 8,0| 8,0| 9,0

| 2b| Koncept for systematisk inddragelse af pårørende jf. §
| 16.51.40.35.
| 3,6| 2,0| 2,0| 2,0

| 3.| Høj kvalitet forudsætter mere viden| 11,0| 10,0| 10,0| 11,0
| 3a| Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningspro-
| jekter, jf. § 16.51.40.40.
| 5,0| 4,0| 4,0| 4,0

| 3b| Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen jf. §
| 15.74.10.50.
| 6,0| 6,0| 6,0| 7,0

| 4| Mindre tvang og magtanvendelse, herunder| 22,6| 18,0| 18,0| 19,0
| 4a| Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger , jf. §
| 16.51.40.45.
| 21,6| 17,0| 17,0| 18,0

| 4b| Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud jf. §
| 15.74.10.60.
| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0
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| 5| Sundhed og forebyggelse| 32,8| 16,0| 16,0| 18,0
| 5a| Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering jf. §
| 16.51.40.50.
| 10,0| 10,0| 10,0| 10,0

| 5b| Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske li-
| delser jf. § 16.51.40.55.
| 11,0| 5,0| 5,0| 7,0

| 5c| Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser, jf.
| § 16.51.40.60
| 4,0| 1,0| 1,0| 1,0

| 5d| Uddannelsestilbud vedr. spiseforstyrrelser til kommunale
| fagpersoner og praktiserende læger, jf. § 16.51.40.65.
| 5,8| -| -| -

| 5e| Psykiatritopmøde 2014 - 2015, jf. § 16.51.40.70.| 2,0| -| -| -
| I alt| 110,0| 100,0| 100,0| 100,0

| Ungdomskriminalitet og udsatte børn og unge
| 6| Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens,
| herunder
| 5,3| 10,2| 9,7| 7,7

| 6a| Netværkssamråd jf. § 15.11.79.20.| 1,8| 7,2| 7,2| 7,2
| 6b| Aftale om god opførsel jf. § 11.23.01 og jf. § 15.75.17.10.| 1,0| 1,0| 1,0| -
| 6c| Implementering af ny indsats mod asocial adfærd jf. §
| 11.11.01 og jf. § 15.75.17.20
| 2,5| 2,0| 1,5| 0,5

| 7| Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Anke-
| styrelsen, VISO og kommunerne jf. § 15.11.21.10., §
| 15.11.30.12. og § 15.11.79.20.

| 5,0| 5,0| 2,5| -

| 8| Børneforløbsundersøgelse jf. § 15.13.01.40.| 0,5| -| -| -
| 9| En skærpet indsats for bortførte børn jf. § 15.11.01.10.| 3,1| 2,9| 2,9| 2,9
| 10| PAS - adoptionsrådgivning jf. § 15.11.21.10.| 6,0| 6,0| 6,0| 6,0
| I alt| 19,9| 24,1| 21,1| 16,6

| Handicappede
| 11| Helhed og sammenhæng på handicapområdet, herunder| 14,8| 23,5| 25,9| 26,8
| 11a| Flyt holdninger og gør op med fordomme jf. §
| 15.13.26.10.
| 0,5| 1,0| -| -

| 11b| Frivillig faglighed jf. § 15.13.26.20.| 1,8| 1,4| 1,3| 2,6
| 11c| Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning
| jf. § 15.13.26.30.
| 0,9| 0,8| -| -

| 11d| Task Force på handicapområdet jf. § 15.13.26.40.| 0,6| 2,8| 2,8| 2,8
| 11e| Måling af inklusion jf. § 15.13.26.50.| -| 0,8| -| -
| 11f| Mestringsstøtte til familier med handicappede børn §
| 15.13.26.60.
| 3,0| 10,5| 13,5| 13,5

| 11g| Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæm-
| mede jf. § 15.13.26.70.
| 2,8| 2,7| 4,5| 4,4

| 11h| Analyse af voksen- og efteruddannelsesområdet jf. §
| 20.89.04.79.
| 0,6| -| -| -

| 11i| Nye støtteformer for uddannelsessøgende med psykiske
| vanskeligheder jf. § 20.89.04.39.
| 0,8| -| -| -

| 11j| Overvågning af udvikling i beskæftigelses- og uddannel-
| sesniveauet jf. § 15.13.01.10.
| 0,3| -| 0,3| -

| 11k| Øget fokus på bygningsreglementets tilgængelighedskrav
| (driftsbevilling til SBI) f. § 29.28.02.10 Statens Bygge-
| forskningsinstitut.

| 3,5| 3,5| 3,5| 3,5

| 12| Overgangsstøtte til RoboBraille jf. § 15.64.50.25.| 1,6| -| -| -
| 13| Inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og unge
| med handicap jf. § 15.13.23.40.
| 1,0| 0,5| -| -
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| I alt| 17,4| 24,0| 25,9| 26,8

| Udsatte voksne
| 14| En styrket indsats mod hjemløshed - en ny Hjemløse-
| strategi, herunder
| 18,6| 19,7| 19,7| 14,5

| 14a| Forebyggende og tidlig indsats til unge jf. § 15.75.21.30.| 8,5| 19,1| 19,1| 13,9
| 14b| Styrket forankring og implementering af Hjemløsestra-
| tegien jf. § 15.75.21.40.
| 5,5| -| -| -

| 14c| Nødovernatningspulje jf. § 15.75.21.20.| 4,0| -| -| -
| 14d| National medfinansiering af EU fond om hjælp til de
| socialt dårligst stillede, herunder hjemløse (2014-2020)
| jf. § 15.75.21.50.

| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6

| 15| Anonym stofmisbrugsbehandling, jf. § 15.75.26.44. og
| § 15.11.79.20.
| 5,0| 9,2| 9,2| 9,2

| 16| Aktivitetsbevilling Rådet for Socialt Udsatte jf. §
| 15.11.20.10.
| 2,0

| 17| Styrket koordinering i udsatte almene boligområder jf.§
| 14.51.56.10.
| 8,0| 10,0| 10,0| 10,0

| 18| Det Kriminalpræventive Kort jf. , § 11.23.13.10.| 1,0| 3,0| 2,7| 0,6
| 19| Overgangsbevilling til indsatsen til bekæmpelse af
| menneskehandel, jf. § 22.11.21.20.
| -| 10,9| -| -

| 20| Ret til lægesamtale, behandlingsplan og frit valg til
| stofmisbrugsbehandling, jf. § 16.21.66.50.
| -| 6,0| 6,0| 6,0

| 21| Antidoping kommune i Danmark, jf. § 21.61.10.40.| 0,4| 2,0| 2,5| 2,5
| I alt| 35,0| 60,8| 50,1| 42,8

| Udsatte grupper på arbejdsmarkedet
| 22| CABI jf. § 17.51.11.10.| 1,4| -| -| -
| 23| High:Five jf. § 17.59.21.25.| 10,0| 13,0| 13,0| 13,0
| 24| Huset Venture Service jf. § 17.59.11.70.| 0,9| 1,0| -| -
| 25| Jobbanken jf. § 17.59.11.35.| 4,5| 6,0| -| -
| 26| KLAP III jf. § 17.51.13.10.| 10,0| 10,0| 10,0| 10,0
| 27| Selvaktiveringsgrupper for seniorer § 17.59.31.15.| 3,2| 5,2| 3,3| 6,3
| 28| Vold som udtryksform § 17.21.05.60| 3,0| 3,0| 3,0| 3,0
| 29| Pulje til initiativer for personer med handicap jf. §
| 17.59.21.20.
| 7,0| 7,0| 7,0| -

| I alt| 40,0| 45,2| 36,3| 32,3

| Erhvervsrettede undervisningstilbud for udsatte grup-
| per
| 31| Netværkslokomotivet, jf. § 20.89.04.79.| 4,6| 6,0| 6,0| 6,0
| 32| Taleinstituttet, jf. § 20.89.04.59.| -| 1,5| -| -
| I alt| 4,6| 7,5| 6,0| 6,0

| Øvrige
| 32| Reserve til sygedagpengereform jf. § 17.19.79.60.| 18,0| -| -| -
| 33| National koordinationsstruktur jf. § 15.11.30.10.| 10,0| 10,0| 10,0| 10,0
| 34| Efterregulering, herunder| 10,7| 10,7| 10,7| 10,8
| 34a| Efterregulering vedr. integration jf. § 15.11.79.20.| -| -| -| 0,1
| 34b| Efterregulering vedr. børnehuse jf. Akt 125 af 14. juni
| 2013.
| 10,7| 10,7| 10,7| 10,7

| 35| Støtte til frivillige organisationer mv. , herunder| 28,8| 43,3| 26,2| 22,4
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| 35a| Overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber med
| udgangen af 2013 jf. § 15.75.74.74.
| 19,9| 4,1| -| -

| 35b| Driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013 jf.
| § 15.75.73.54.
| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2

| 35c| Overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i
| 2014 jf. § 15.75.74.75.
| -| 2,1| 1,6| -

| 35d| Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handi-
| cap, særligt socialt udsatte samt integrationsprojekter jf.
| § 15.75.75.90.

| 3,5| 28,6| 20,3| 22,2

| 35e| Udviklingspulje til styrket livskvalitet for mennesker
| med demens og deres pårørende jf. § 15.75.75.91.
| 3,1| 5,2| 4,1| -

| 35f| Udviklingspulje til fremme af mentorer til unge, som er
| på vej ud i kriminalitet jf. § 15.75.75.92.
| 2,1| 3,1| -| -

| 36| Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og
| sundhedsmæssige område jf. § 15.13.28.30.
| 8,0| 8,0| 8,0| 8,0

| 37| Pulje til uddeling af julehjælp jf. § 15.75.78.10.| 4,0| -| -| -
| 38| Sommerferiepulje jf. § 15.75.10.72.| 5,0| -| -| -
| 39| Bisidderordning jf. § 15.25.09.16.| 4,5| 4,5| 5,5| 5,5
| 40| Sommercamp på højskole for unge med behov for et
| uddannelsesforberedende forløb, § 21.54.31.45.
| 0,8| 0,8| 0,8| 0,8

| 41| Hanne Mariehjemmet jf. § 15.75.26.76.| 6,5| 6,5| -| -
| 42| Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgn-
| værestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske
| Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere, her-
| under

| 4,4| 4,4| 4,4| 4,4

| 42a| Det Grønlandske Hus i Aalborg jf. § 15.75.73.46.| 0,7| 0,7| 0,7| 0,7
| 42b| Det Grønlandske Hus i Aarhus § 15.75.73.47.| 1,2| 1,2| 1,2| 1,2
| 42c| Det Grønlandske Hus i Odense § 15.75.73.48.| 0,4| 0,4| 0,4| 0,4
| 42d| Det Grønlandske Hus i København jf. § 15.75.73.49.| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1
| 42e| Døgnværested for udsatte grønlændere § 15.75.73.45.| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0
| 43| Videreførsel af Videnscenter for Rusmiddelskader, jf. §
| 16.21.57.30.
| 2,3| -| -| -

| 44| Indsats over for personer berørt af hepatitis jf. §
| 16.21.31.20.
| 3,5| 0,5| -| -

| 45| En styrket indsats for mænds sundhed jf. § 16.21.16.10.| 0,9| 1,7| 1,7| 1,7
| 46| Reproduktiv sundhed jf. § 16.21.31.30.| 0,5| -| -| -
| 47| Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedsperso-
| nale og forældre, jf. § 16.51.32.10.
| 0,5| -| -| -

| 48| Opsamling og formidling af viden vedr. HPV, jf. §
| 16.51.47.10.
| 0,2| -| -| -

| 49| Styrket indsats for mennesker med sklerose, jf. §
| 16.11.79.40.
| 15,0| -| -| -

| I alt| 123,6| 90,4| 67,3| 63,6

| Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger (mio.
| kr., 2014-priser)
| 2014| 2015| 2016| 2017

| 50| Omprioritering fra rummelighedspuljen| -6,1| -7,7| -| -
| I alt| -6,1| -7,7| -| -
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| Omprioriteringer af uforbrugte midler 1 (mio. kr.,
| 2014 priser)
| Beløb

| 51| 14.51.11.10. Støtte til fremme af udviklingen af almene
| boliger
| -30,5

| 52| 14.51.51.30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og
| udsættelser
| -1,2

| 53| 14.61.01.10. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt
| udsatte boligområder
| -1,8

| 54| 14.61.05.10. Etablering af lokale integrationspartnerska-
| ber
| -4,2

| 55| 15.75.21 Hjemløsestrategi| -75,6
| 56| 15.13.22.30. Ny forskning om ADHD| -0,7
| 57| 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv.| -16,6
| 58| 15.13.23.11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse| -0,1
| 59| 15.13.23.21. Formidling og evaluering vedr. Ledsagelse
| til 12-15-årige med nedsat funktionsevne
| -0,6

| 60| 15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale
| indsatser
| -0,2

| 61| 15.13.23.40. Kvalificering af indsatsten for familier med
| handicappede børn
| -8,0

| 62| 15.13.23.50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicap-
| området
| -4,9

| 63| 15.13.23.60. Styrket indsats for børn, unge og voksne
| med ADHD mv.
| -0,1

| 64| 15.13.24.10. Nye og nemmere veje| 0,0
| 65| 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning| -12,1
| 66| 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolke-
| myndighed
| -3,3

| 67| 15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden
| for det sociale felt
| -0,5

| 68| 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af
| frivilligcentre
| -0,8

| 69| 15.16.01.20. Efteruddannelse| -31,9
| 70| 15.23.07.10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande| -1,4
| 71| 15.25.09.11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde
| (SSP-puljen)
| -0,3

| 72| 15.25.09.12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge
| mødre
| -3,8

| 73| 15.25.09.14. Implementering og undersøgelser| -0,9
| 74| 15.64.08.10. Styrket indsats på botilbud mv.| -0,1
| 75| 15.64.12.10. Sociale teknologier for mennesker med
| funktionsnedsættelser
| -0,1

| 76| 15.64.13.20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder
| for personer med handicap og styrkelse af handicapor-
| ganisationernes arbejde med handicapkonventionen

| -0,1

| 77| 15.74.10.20. Fremrykningspuljen| -21,9
| 78| 15.74.11.10. Akutte tilbud til sindslidende| -6,4
| 79| 15.74.12.20. Isolerede sindslidende i egen bolig| -1,0
| 80| 15.74.13.10. Sundhed til socialt udsatte| -0,9
| 81| 15.74.14.20. Integrerede forløb| -2,0
| 82| 15.74.14.40. Medicinpædagogik og psykoedukation| -3,3
| 83| 15.74.14.50. Uddannelse og job| -6,9
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| 84| 15.74.14.60. Fremskudt sagsbehandling| -3,6
| 85| 15.74.15.20. Særforanstaltninger| -1,5
| 86| 15.74.15.30. Udvikling af bostøtte| -18,8
| 87| 15.75.02.10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale
| udsatteråd
| -2,7

| 88| 15.75.10.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og
| unge
| -0,5

| 89| 15.75.10.72. Pulje til sommerferiehjælp| -2,5
| 90| 15.75.11.20. Etablering af kollegier for unge, enlige og
| sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud
| -4,4

| 91| 15.75.11.50. Misbrugsbehandling for udsatte unge| 0,0
| 92| 15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution| -0,1
| 93| 15.75.20.70. Efteruddannelse på og evaluering af ny
| institutionstype
| -1,0

| 94| 15.75.22.10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder| -1,2
| 95| 15.75.23.10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.| -0,1
| 96| 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder
| og børn på kvindekrisecentre
| -1,0

| 97| 15.75.26.44. Anonym ambulant behandling af stofmis-
| brugere over 18 år
| -0,3

| 98| 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere| -2,4
| 99| 15.75.26.71. Forsøg med interventionscenter for volds-
| ramte
| -0,2

| 100| 15.75.26.75. Undersøgelse af indsats på mandekrise-
| centre
| 0,0

| 101| 15.75.30.15. Lokal integration af førtidspensionister| -0,4
| 102| 15.75.30.20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på
| pensionsområdet
| -4,8

| 103| 15.75.30.62. Visitering af tidligere frihedskæmpere di-
| rekte fra udlandet til et dansk plejehjem
| -4,3

| 104| 15.75.30.90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet| -0,3
| 105| 15.75.34.20. Forberedende forældrekurser| 0,0
| 106| 15.75.44.10. Bedre overgang til voksenlivet - en styr-
| kelse af efterværnsindsatsen
| 0,0

| 107| 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der
| udløber i 2010
| -0,2

| 108| 15.75.73.50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til
| bevillinger, der udløber i 2011
| -0,3

| 109| 15.75.73.51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til
| bevillinger, der udløber i 2012
| -0,3

| 110| 15.75.74.60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte
| til bevillinger der udløber i 2011
| -0,4

| 111| 15.75.74.70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte
| til bevillinger der udløber i 2011
| -0,3

| 112| 15.75.75.10. Afhjælpe sociale vanskeligheder| -3,4
| 113| 15.75.75.30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder
| for udsatte grupper
| -6,6

| 114| 15.75.75.80. Udviklingsstøtte til projekter, som fore-
| bygger eller reducerer social udsathed eller medvirker
| til en forbedret integration

| -0,1

| 115| 15.76.26.10. Særlig indsats for børn og unge| -5,2
| 116| 15.76.26.50. Lokale partnerskaber| -2,9
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| 117| 15.77.01.31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligestil-
| ling
| -5,0

| 118| 15.77.01.35. Demokratisk medborgerskab og ligebe-
| handling
| -4,6

| 119| 16.21.03 Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt
| udsatte og sårbare grupper
| -1,7

| 120| 16.21.05.10 Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet| -1,7
| 121| 16.21.05.20 Børns trivsel i udsatte familier med over-
| vægt eller andre sundhedsrisici
| -0,8

| 122| 16.21.10 Pulje til bekæmpelse af rygning blandt unge| -0,1
| 123| 16.21.13.10 Pulje til forebyggende indsats over for
| overvægtige børn og unge
| -0,1

| 124| 16.21.31 Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv
| sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge
| -1,0

| 125| 16.21.32.10 Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)| -0,2
| 126| 16.21.30.20 Tilskud til Sund By Netværket| -0,3
| 127| 16.21.38 Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen
| ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling
| -0,6

| 128| 16.21.47 Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig
| indsats
| -0,6

| 129| 16.21.48 Narkoen ud af byen| 0,0
| 130| 16.21.49 Kommunal indsats målrettet overvægtige børn
| og unge med særligt fokus på udsatte familier
| -2,7

| 131| 16.21.51 Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de
| hårdest belastede stofmisbrugere
| -1,9

| 132| 16.21.52 Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder
| for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne
| på Vesterbro i Kbh.

| -0,4

| 133| 16.21.56 Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for
| unge uden for uddannelsessystemet
| -1,9

| 134| 16.21.57.10 Pulje til kommunale forsøgsprojekter| -0,9
| 135| 16.21.57.20 Pulje til etablering af landsdækkende fami-
| lieambulatoriefunktioner
| -36,6

| 136| 16.21.58 Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse
| blandt svært overvægtige voksne
| -1,6

| 137| 16.21.59 Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende
| modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og
| alkoholmisbrugere

| -1,3

| 138| 16.21.63.10 Tilskud til behandling med lægeordineret
| heroin
| -52,1

| 139| 16.21.65 Forsøg med sundhedsrum| -0,1
| 140| 16.51.10.10 Let tilgængelighed til akutte psykiatriske
| tilbud
| -1,6

| 141| 16.51.30.70 Pulje til børn som pårørende til psykisk syge
| og misbrugere
| -0,4

| 142| 16.51.54.30 Pulje til behandling af traumatiserede flygt-
| ninge
| -1,4

| 143| 16.51.57.20 Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyr-
| relser
| -0,3

| 144| 16.51.75 Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien| -0,1
| 145| 16.51.77 Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen
| overfor personer, der har forsøgt selvmord
| -0,6
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| Anm.: Initiativ nr. 1d, 6a, 9, 10, 15, 20, 33, 34a, 34b, 35b, 39, 42a, 42b, 42c og 42e medfører et helt eller delvist per-
| manent træk på satspuljen.

| 1) I forhold til finanslovsforslaget for 2014 omprioriteres uforbrugte midler for yderligere 10,0 mio. kr. i 2014-2017 for-
| delt med hhv. 0,6 mio. kr. i 2014, 0,1 mio. kr. i 2015, 12,4 mio. kr. i 2016 og -3,1 mio. kr. i 2017. Det er på finans-
| lovsforslaget for 2014 skønnet, at der i satspuljeforhandlingerne for 2014 kan omprior i teres uforbrugte midler på 477,5
| mio. kr., som er indbudgetteret fordelt med 74,0 mio. kr. i 2015, 21,1 mio. kr. i 2016 og 382,3 mio. kr. i 2017. De samlede
| omprioriteringer af uforbrugte midler på finansloven for 2014 udgør herefter 487,5 mio. kr., som indbudgetteres fordelt
| med 0,6 mio. kr. i 2014, 74,1 mio. kr. i 2015, 33,6 mio. kr. i 2016 og 379,2 mio. kr. i 2017.

| 2) Statens Administrations endelige opgørelse af uforbrugte midler, som skal tilbageføres til satspuljen i 2014, indebærer
| en mindre korrektion ift. det budgetterede på forslaget for finansloven for 2014.

| 3) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende konti i
| bevillingsafregningen for 2013 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-opregning).

| 146| 17.59.21.15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet| -29,1
| 147| 17.59.21.10. Udviklingen af den sociale indsats på det
| rummelige arbejdsmarked
| -20,4

| 148| 22.11.21.10 Indsats mod vold mod kvinder| -5,0
| I alt| -487,53)

| Nr. 51.| 30.000.000 kr.
| Nr. 52.| 1.212.746 kr.
| Nr. 53.| 1.736.265 kr.
| Nr. 54.| 4.117.491 kr.
| Nr. 55.| 73.117.937 kr.
| Nr. 56.| 732.440 kr.
| Nr. 57.| 15.400.000 kr.
| Nr. 58.| 107.622 kr.
| Nr. 59.|  540.836 kr.
| Nr. 60.| 196.402 kr.
| Nr. 61.| 7.461.305 kr.
| Nr. 62.|  4.473.638 kr.
| Nr. 63.|  59.895 kr.
| Nr. 64.| 30.000 kr.
| Nr. 65.| 11.920.000 kr.
| Nr. 66.| 3.200.084 kr.
| Nr. 67.|  499.882 kr.
| Nr. 68.|  815.025 kr.
| Nr. 69.| 31.368.724 kr.
| Nr. 70.| 1.405.179 kr.
| Nr. 71.| 307.950 kr.
| Nr. 72.| 3.604.739 kr.
| Nr. 73.| 915.096 kr.
| Nr. 74.| 110.267 kr.
| Nr. 75.| 114.025 kr.
| Nr. 76.| 94.831 kr.
| Nr. 77.| 21.553.753 kr.
| Nr. 78.|  5.917.193 kr.
| Nr. 79.|  980.000 kr.
| Nr. 80.|  860.571 kr.
| Nr. 81.| 1.980.579 kr.
| Nr. 82.| 3.278.883 kr.
| Nr. 83.| 6.770.078 kr.
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| Nr. 84.| 3.567.496 kr.
| Nr. 85.| 1.502.707 kr.
| Nr. 86.| 18.424.000 kr.
| Nr. 87.| 2.568.704 kr.
| Nr. 88.| 496.675 kr.
| Nr. 89.| 2.463.837 kr.
| Nr. 90.| 4.159.617 kr.
| Nr. 91.| 38.000 kr.
| Nr. 92.| 57.125 kr.
| Nr. 93.| 941.148 kr.
| Nr. 94.| 1.128.533 kr.
| Nr. 95.| 124.863 kr.
| Nr. 96.| 892.466 kr.
| Nr. 97.| 267.637 kr.
| Nr. 98.| 2.057.582 kr.
| Nr. 99.| 242.957 kr.
| Nr. 100.| 39.000 kr.
| Nr. 101.| 413.605 kr.
| Nr. 102.| 4.526.394 kr.
| Nr. 103.| 3.800.000 kr.
| Nr. 104.| 303.828 kr.
| Nr. 105.| 30.303 kr.
| Nr. 106.| 39.204 kr.
| Nr. 107.| 200.000 kr.
| Nr. 108.| 300.000 kr.
| Nr. 109.| 307.000 kr.
| Nr. 110.| 369.000 kr.
| Nr. 111.| 300.000 kr.
| Nr. 112.| 3.299.152 kr.
| Nr. 113.| 6.441.209 kr.
| Nr. 114.| 59.997 kr.
| Nr. 115.| 5.126.859 kr.
| Nr. 116.| 2.833.951 kr.
| Nr. 117.| 4.947.000 kr.
| Nr. 118.| 4.536.153 kr.
| Nr. 119.| 1.600.000 kr.
| Nr. 120.| 1.700.000 kr.
| Nr. 121.| 800.000 kr.
| Nr. 122.| 100.000 kr.
| Nr. 123.| 100.000 kr.
| Nr. 124.| 1.000.000 kr.
| Nr. 125.| 200.000 kr.
| Nr. 126.| 300.000 kr.
| Nr. 127.| 600.000 kr.
| Nr. 128.| 490.044 kr.
| Nr. 129.| 1.072 kr.
| Nr. 130.| 2.291.129 kr.
| Nr. 131.| 1.669.567 kr.
| Nr. 132.| 362.781 kr.
| Nr. 133.| 1.878.585 kr.
| Nr. 134.| 800.000 kr.
| Nr. 135.| 35.959.995 kr.
| Nr. 136.|  1.500.000 kr.
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| 3) Beløbet er indbudgetteret fordelt med 0,6 mio. kr. i 2014, 74,1 mio. kr. i 2015, 33,6 mio.
| kr. i 2016 og 379,2 mio. kr. i 2017.

35.11.06. Reserve vedr. grunddataprogram
Med Grunddataprogrammet stilles bl.a. CVR-, selskabs- og geodata til fri rådighed for of-

fentlige og private brugere, og der gennemføres en række aktiviteter, der forbedrer fordelingen
og kvaliteten af data. De økonomiske konsekvenser for staten af grunddataprogrammet er ud-
møntet på de relevante ministerområder.

De statslige udgifter til grunddataprogrammet finansieres via kommuner, bevillingsreduktio-
ner i ministerierne samt Fonden for Velfærdsteknologi.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 108,7 - - - -

10. Budgetregulering vedr. realise-
ring af grunddatagevinster
Udgift ................................................... - - -54,5 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -54,5 - - - -

20. Reserve til frikøb af data
Udgift ................................................... - - 89,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 89,4 - - - -

30. Reserve til forbedringsaktiviteter
 i grunddataprogrammet

Udgift ................................................... - - 76,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 76,0 - - - -

40. Finansiering fra KL og Danske
 Regioner

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

| Nr. 137.| 1.149.035 kr.
| Nr. 138.| 51.145.133 kr.
| Nr. 139.| 100.000 kr.
| Nr. 140.| 1.600.000 kr.
| Nr. 141.| 400.000 kr.
| Nr. 142.| 1.370.079 kr.
| Nr. 143.| 300.000 kr.
| Nr. 144.| 59.295 kr.
| Nr. 145.| 614.762 kr.
| Nr. 146.| 28.100.000 kr.
| Nr. 147.| 19.700.000 kr.
| Nr. 148.| 4.800.000 kr.
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35.11.08. Reserve til grøn omstilling mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 100,0 134,0 133,0 135,0 135,0

10. Grøn omstilling og beskæftigel-
 se

Udgift ................................................... - - 100,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 100,0 - - - -

20. Reserve til grøn omstilling mv.
Udgift ................................................... - - - 134,0 133,0 135,0 135,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 134,0 133,0 135,0 135,0

10. Grøn omstilling og beskæftigelse
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 blev der afsat

en pulje til grøn omstilling og beskæftigelse på 100,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. I forbindelse
med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 blev der yderligere afsat
en reserve på 180,0 mio. kr. til styrket miljø og grønne arbejdspladser. Regeringen og Enhedsli-
sten har, som led i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013, aftalt en ændret og
mere jævn udmøntning af puljerne til samlet 430,0 mio. kr. i 2013-2016. Puljerne er udmøntet
af parterne bag Aftale om finansloven for 2013 på de relevante ministerområder.

| 20. Reserve til grøn omstilling mv.
| Som led i Aftale om finansloven for 2014 afsættes 200,0 mio. kr. årligt i 2014-17 til grøn
| omstilling mv. Heraf er afsat 50,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til ressourcestrategi for affalds-
| håndtering, 7,0 mio. kr. i 2014 og 2015 til styrket rådgivningsindsats for PCB i bygninger samt
| 9,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til sekretariatet for
| Den Danske Naturfond.
| Den resterende pulje på 134,0 mio. kr. i 2014, 133,0 mio. kr. i 2015 og 135,0 mio. kr. årligt
| i 2016 og 2017 udmøntes efter drøftelse med parterne bag Aftale om finansloven for 2014 og
| med udgangspunkt i regeringens oplæg.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af
det kommunale bloktilskud mv.
Udgift ................................................... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2014-2017. Reserven udmøntes blandt andet

på følgende områder:
I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er regeringen og KL enige om, at der i 2014

i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt
med de øvrige forudsætninger for aftalen vil være behov for at neutralisere dette i relation til den
indgåede aftale.
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Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2014 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med
drøftelserne om kommunernes økonomi for 2015. Der foretages ligeledes en efterregulering af
beskæftigelsestilskuddet for 2013.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -3,4 178,2 156,8 157,6

10. Investeringer i ny teknologi
samt nye arbejds- og organisa-

 tionsformer
Udgift ................................................... - - - 9,5 180,2 157,5 157,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 9,5 180,2 157,5 157,6

20. Kommunal og regional medfi-
 nansiering
 Udgift ................................................... - - - -12,9 -2,0 -0,7 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -12,9 -2,0 -0,7 -

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer
Fondens overordnede formål er at udvikle og effektivisere den offentlige sektor ved at in-

vestere i og drive demonstration og udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger. Fonden med-
finansierer afprøvning og implementering af nyere teknologi og nye arbejds- og organisations-
former og skal primært investere i større projekter med nationalt potentiale og indsatser med
nyere, velafprøvet velfærdsteknologi.

Fonden for Velfærdsteknologis udmøntningsperiode forlænges til og med 2017 ved, at Fon-
dens midler i 2016 fordeles ligeligt på 2016 og 2017.
Der overføres fra kontoen bevilling på i alt 33,6 mio. kr., idet der årligt er afsat 8,4 mio. kr. i
2014-2017, til § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne er afsat til udarbejdelse og
implementering af Strategi for digital velfærd samt administration og drift af Fonden for Vel-
færdsteknologi, idet begge opgaver er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 20,3 mio. kr. i 2014, som
| udmøntes på § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til initiativer i Strategi for digital velfærd.
| Nedskrivningen svarer til det statslige finansieringsbidrag.
| Der er derudover adgang til at udmønte 9,5 mio. kr. i 2014 til de relevante ministerområder
| direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 til initiativer vedrørende hhv. en fælles
| brugerportal for folkeskolen og en digital uddannelsesmappe til borgernes eksamensbeviser.
| Kontoen er endvidere nedskrevet med 34,8 mio. kr. i 2014, da denne del af reserven ikke
| forudsættes udmøntet til Strategi for digital velfærd.

| 20. Kommunal og regional medfinansiering
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Den kommunale og regionale
| medfinansiering af initiativer i Strategi for digital velfærd er indbudgetteret som en negativ bud-
| getregulering i 2014-2016. Overførslen af kommunal og regional medfinansiering af strategien i
| 2014-2016 sker som en korrektion i bloktilskuddet for 2014 på bloktilskudsaktstykket for 2015
| og forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.
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35.11.16. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 115,0 280,0 280,0 325,0

10. Mere og bedre voksen- og efter-
 uddannelse

Udgift ................................................... - - - 115,0 280,0 280,0 325,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 115,0 280,0 280,0 325,0

10. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse
Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget
vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK af april 2013 afsættes en pulje på i alt 1
mia. kr. i 2014-2017 til mere og bedre voksen- og efteruddannelse.

35.11.17. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 72,4 276,4 -

10. Reserve vedr. Aftale om midler-
 tidig arbejdsmarkedsydelse
 Udgift ................................................... - - - - 72,4 276,4 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 72,4 276,4 -

10. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

af maj 2013 er der på forslag til finanslov for 2014 indbudgetteret en pulje på 72,0 mio. kr. i 2015
og 275,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl). Puljen skal anvendes til styrkede indsatser inden for grøn
omstilling og grønne job, uddannelsesløft af ufaglærte, samt udsatte børn og familier, herunder
en særlig uddannelsesindsats.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 34,2 34,2 34,2

10. Reserve til bekæmpelse af ludo-
 mani

Udgift ................................................... - - - - 34,2 34,2 34,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 34,2 34,2 34,2
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10. Reserve til bekæmpelse af ludomani
Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet er der fra 2012 og frem afsat en

reserve på 34,2 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale om
delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Som led i Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet er der i 2013 og 2014 overført
8,3 mio. kr. til § 16.12.06 Forebyggelse af ludomani, 21,6 mio. kr. til § 16.51.53 Tilskud til be-
handling af ludomani samt 4,1 mio. kr. til § 19.41.11.20 Ludomani.
Der gennemføres en evaluering af ludomaniordningen i 2014 med henblik på finansloven for
2015.

35.11.21. Pulje til nye initiativer

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - 49,4 - 41,1 61,2 46,1

10. Pulje til nye initiativer
Udgift ................................................... - - 49,4 - 41,1 61,2 46,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 49,4 - 41,1 61,2 46,1

10. Pulje til nye initiativer
Der er afsat 49,4 mio. kr. i 2013 med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer. Der er

endvidere afsat 50,0 mio. kr. årligt fra 2014 til 2016, jf. Aftale om finansloven for 2013. Puljen
videreføres i 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om afskaffelse af
godtgørelser til synshaller og forhøjelse af minimumsgrænse for godtgørelse af registreringsafgift
ved eksport af biler af november 2012.

Puljen er opjusteret med 15,1 mio. kr. i 2015 og 2016, jf. Aftale mellem regeringen og En-
hedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013. En del af puljen er udmøntet, så-
ledes at der resterer 15,9 mio. kr. i 2014, 61,2 mio. kr. i 2015-2016 og 46,1 mio. kr. i 2017.

Puljen udmøntes i enighed mellem parterne bag Aftalen om finansloven for 2013.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 15,9 mio. kr. i 2014 og
| 20,1 mio. kr. i 2015 til udmøntning af midler vedrørende stofindtagelsesrum på § 16. Sundheds-
| ministeriet.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - 28,6 28,8 28,8 28,8 28,8

20. Merudgifter forbundet med poli-
tiets internationale operationer
Udgift ................................................... - - 28,6 28,8 28,8 28,8 28,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 28,6 28,8 28,8 28,8 28,8
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20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer
Der er afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter

forbundet med politiets internationale beredskab. I 2014 udgør reserven 58,8 mio. kr., hvoraf en
basisbevilling på 30,0 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyn-
dighed
mv.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. Politiet og den
lokale anklagemyndighed mv. på lov om tillægsbevilling for 2014.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det sam-
lede beredskab mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - 39,9 15,5 - - -

10. Reserve til radiokommunika-
 tionssystem

Udgift ................................................... - - 39,9 15,5 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 39,9 15,5 - - -

10. Reserve til radiokommunikationssystem
Der afsættes en reserve på i alt 40,6 mio. kr. i 2014. I 2014 afsættes endvidere 8,1 mio. kr.

i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.
Det fremgår af Akt 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af

de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdæk-
kende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette
svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr.

Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2014 i alt 48,7 mio. kr. af reserven
(2014-pl), heraf 8,1 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-
skab mv.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 25,1 mio. kr. i 2014 i for-
| bindelse med delvis udmøntning på § 11. Justitsministeriet.

| 35.11.29. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Indtægtsbevilling ......................................... - - - 200,0 - - -

10. Opsparede midler fra Arbejds-
markedets Feriefonds formue
Indtægt ................................................ - - - 200,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 200,0 - - -
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| 10. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der indbudgetteres en indtægt på
| 200,0 mio. kr. i 2014 fra opsparede midler i Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis formue reduceres
| tilsvarende, jf. Aftale om finansloven for 2014.

35.11.31. Reserve til forsvaret

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 184,8 - - - -

20. Pulje til sikring af udsendt per-
 sonel

Udgift ................................................... - - 184,8 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 184,8 - - - -

20. Pulje til sikring af udsendt personel
Der har som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om forsvarets
ordning for perioden 2010 til 2014 af juni 2009 været indbudgetteret en reserve på 100 mio.
kr. årligt (2010-pl) i perioden 2010-2014 til uforudsete udgifter til sikring af den bedst mulige
beskyttelse af udsendt personel.

Reserven er nedlagt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, og
de afsatte midler i 2014 er overført til § 12. Forsvarsministeriet.

| 35.11.32. Budgetregulering vedr. landdistriktsprogrammet

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -100,0 -100,0 - -

10. Budgetregulering vedr. landdi-
 striktsprogrammet

Udgift ................................................... - - - -100,0 -100,0 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -100,0 -100,0 - -

| 10. Budgetregulering vedr. landdistriktsprogrammet
| Der er i forbindelse med ændringsforslagene indbudgetteret en negativ budgetregulering på
| 100,0 mio. kr. i 2014 og 2015 vedr. landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2014.
| Landdistriktsprogrammets ordninger er teknisk videreført på finansloven for 2014 fra 2014
| og frem. Der skal fastlægges et nyt landdistriktsprogram for perioden 2014-2020. Budgetregule-
| ringen afspejler, at der forventes lavere statslige nettoudgifter til det kommende program.
| Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014, når
| rammer og indhold for det nye landdistriktsprogram er besluttet. Udmøntningen af budgetregu-
| leringen sker på tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet under § 24. Ministeriet for Fø-
| devarer, Landbrug og Fiskeri, § 23. Miljøministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og
| Landdistrikter.
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35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb
Statens Indkøbsprogram er etableret med henblik på at effektivisere det statslige indkøb

gennem standardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - -52,5 -95,0 -106,0 -117,0 -117,0

10. Effektivisering af det statslige
indkøb - syvende fase
Udgift ................................................... - - -52,5 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -52,5 - - - -

20. Effektivisering af det statslige
indkøb - ottende fase
Udgift ................................................... - - - -95,0 -106,0 -117,0 -117,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -95,0 -106,0 -117,0 -117,0

10. Effektivisering af det statslige indkøb - syvende fase
I syvende fase af Indkøbsprogrammet er der gennemført udbud på områderne netværks-

komponenter (genudbud), kontormøbler mv. (genudbud), kontorartikler (genudbud), rengørings-
og forbrugsartikler samt flytteydelser. De nye indkøbsaftaler har været gældende siden januar
2013.
Den afsatte negative budgetregulering på 52,5 mio. kr. i 2013 udmøntes i henhold til Finansmi-
nisteriets cirkulære af 12. marts 2013 om dispositionsbegrænsninger for 2013 på tillægsbevil-
lingsloven for 2013.

20. Effektivisering af det statslige indkøb - ottende fase
Der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 35,0 mio. kr. i 2014 og frem i henhold

til de forventede indkøbseffektiviseringer i forbindelse med ottende fase af Statens Indkøbspro-
gram.

| Den negative budgetregulering på kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet
| med 60,0 mio. kr. i 2014, 71,0 mio. kr. i 2015 samt 82,0 mio. kr. i 2016-2017 som følge af et
| ændret skøn for de forventede indkøbseffektiviseringer i statslige og selvejende institutioner i
| forbindelse med ottende fase af Statens Indkøbsprogram. I ottende fase gennemføres genudbud
| indenfor indkøbskategorierne telefoni og mobilt bredbånd, hjemmearbejdspladser, konferencefa-
| ciliteter, printere, multifunktionsmaskiner, AV-udstyr, rejsebureauydelser og IT-sikkerhedspro-
| grammel samt på vegne af de statslige institutioner et miniudbud af standardsoftware. Fordelingen
| af effektiviseringerne på de enkelte ministerområder i 2014 vil blive udmeldt ved et cirkulære
| og udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden
Budgetreguleringen vedrører merudgifter for Barselsfonden. Til dækning af merudgifter blev

der i 2013 indarbejdet en budgetregulering på 26,1 mio. kr. med henblik på udmøntning på mi-
nisterområderne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013. Som følge af et revideret skøn
blev kontoen i forbindelse med ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 15,0 mio.
kr. Der blev tilsvarende nedjusteret på § 7.13.06. Barselsfonden.

Der er ikke indbudgetteret budgetreguleringer i 2014.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - -11,1 - - - -

10. Budgetregulering vedrørende
 Barselsfonden

Udgift ................................................... - - -11,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -11,1 - - - -

35.11.45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 50,3 40,2 40,2

10. Reserve vedr. administrative me-
rudgifter som følge af skatteafta-

 len
Udgift ................................................... - - - - 50,3 40,2 40,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 50,3 40,2 40,2

10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen
Der er afsat en reserve på 50,3 mio. kr. i 2015, 40,2 mio. kr. i 2016 og 40,2 mio. kr. i

2017 til administrative merudgifter, herunder it-tilretninger mv. som følge af Aftale mellem re-
geringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012.

Der er ikke afsat midler på kontoen i 2014, idet der er udmøntet 36,3 mio. kr. på § 9. Skat-
teministeriet til at dække administrative merudgifter som følge af Aftale mellem regeringen,
Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012.

35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter
På kontoen afsættes risikopuljer i tilknytning til visse nye statslige it-projekter med samlede

udgifter til anskaffelse og udvikling på 10 mio. kr. eller derover og som af sekretariatet for
Statens It-projektråd vurderes at have høj risiko. Der kan endvidere på kontoen afsættes risiko-
puljer til visse it-projekter, som er påbegyndt før 1. januar 2011. Som udgangspunkt indbudget-
teres risikopuljen på tidspunktet for gennemførelsesfasens afslutning, dvs. umiddelbart inden
ibrugtagning. Udmøntning af reserven sker efter aftale med Finansministeriet direkte på forslag
til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 43,0 16,3 - - -

10. Højrisiko it-projekter
Udgift ................................................... - - - 16,3 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 16,3 - - -

20. Øvrige it-projekter
Udgift ................................................... - - 43,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 43,0 - - - -
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10. Højrisiko it-projekter
Der er på forslag til finanslov for 2014 afsat en reserve på 16,3 mio. kr. i 2014 i forbindelse

med udviklingen af it-systemet Mini One Stop Shop. Reserven kan efter aftale med Finansmini-
steriet udmøntes på § 09.11.01. Departementet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

20. Øvrige it-projekter
Der er på forslag til finanslov for 2014 afsat en reserve på 43,3 mio. kr. i forbindelse med

Systemmoderniseringens fase 2. Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på §
09.11.01. Departementet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

| Reserven er rebudgetteret i forbindelse med ændringsforslagene, således at der udmøntes 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 på § 9. Skattemi-
| nisteriet. De resterende midler på kontoen i 2014 bortfalder.

35.12. Momsrefusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner

under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet
afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2014. Formålet med
momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat
produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto
og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 7.101,6 7.341,8 7.838,7 7.127,9 7.127,9 7.127,9 7.127,9

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, drift
Udgift ................................................... 7.101,6 7.341,8 7.838,7 7.127,9 7.127,9 7.127,9 7.127,9
49. Reserver og budgetregulering ....... 7.101,6 7.341,8 7.838,7 7.127,9 7.127,9 7.127,9 7.127,9

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift
Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende insti-

tutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabs-
ministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 750,0 mio. kr. som følge
| af ændrede skøn over forbruget på de to købsmomsreserver (§§ 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget
| købsmoms, drift og 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg).

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner

under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet
afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2014. Formålet med
momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat
produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto
og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.843,2 2.334,6 1.383,3 2.140,2 2.140,2 2.140,2 2.140,2

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, anlæg
Udgift ................................................... 1.843,2 2.334,6 1.383,3 2.140,2 2.140,2 2.140,2 2.140,2
49. Reserver og budgetregulering ....... 1.843,2 2.334,6 1.383,3 2.140,2 2.140,2 2.140,2 2.140,2

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg
Anlægsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende in-

stitutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Viden-
skabsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 750,0 mio. kr. som følge
| af ændrede skøn over forbruget på de to købsmomsreserver (§§ 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget
| købsmoms, drift og 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg).
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§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1,4 1,6 0,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 22.730,8 25.853,2 3.122,4

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. .......................................... 7.828,9 1.694,1
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og
 110) ................................................................................................. 7.828,9 1.642,9
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger .................................................. - 51,2

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede
selskaber m.v. ........................................................................................... 3.704,1 443,1
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) ............ 3.704,1 443,1

Forskellige statslige pensionsforpligtelser ............................................. 12.608,7 928,7
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100,

101, 102 og 117) ............................................................................ 7.926,3 237,8
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102) ............ 4.633,9 686,6
36.33. Supplementsunderstøttelser ............................................................. 48,5 4,3

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet ......... 56,5 56,5
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127) .................................. 56,5 56,5

Indekskontrakter ...................................................................................... 1.655,0 -
36.51. Indekskontrakter .............................................................................. 1.655,0 -

Administrationsudgifter m.v. .................................................................. 1,6 0,2
36.61. Administrationsudgifter m.v. .......................................................... 1,6 0,2

Artsoversigt:

Driftsposter ................................................................................................. 0,5 -
Interne statslige overførsler ....................................................................... - 4,3
Øvrige overførsler ...................................................................................... 25.854,2 3.058,9
Finansielle poster ....................................................................................... 0,1 59,4
Aktivitet i alt .............................................................................................. 25.854,8 3.122,6
Bevilling i alt ............................................................................................. 25.854,8 3.122,6
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og
110)
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden) ............. 1.259,5 574,8
02. Kriminalforsorgen (Lovbunden) ............................................. 376,5 150,7
03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden) ................................. 1.496,1 384,5
04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden) ..................... 276,0 98,1
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekst-

anm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden) ............................. 2.397,8 399,3
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114) .......................... 2.023,0 35,5

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger
11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116) ...... - 14,2
12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig

fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101) ....................... - 37,0

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)
01. Post Danmark A/S (Lovbunden) ............................................ 1.827,0 141,1
02. DSB (tekstanm. 103) (Lovbunden) ........................................ 1.314,2 228,8
03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden) ....................... 142,2 7,9
04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden) ......................... 104,3 14,4
05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden) ................................. 201,9 -
06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130)

(Lovbunden) ............................................................................ 28,2 36,4
10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret

(tekstanm. 106 og 115) (Lovbunden) ..................................... 86,3 14,5

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100,
101, 102 og 117)
01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118)

(Lovbunden) ............................................................................ 7.469,1 217,8
02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119)

(Lovbunden) ............................................................................ 350,0 -
03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institu-

tioner (Lovbunden) .................................................................. 107,2 20,0

36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)
01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden) 773,1 67,6
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129)

(Lovbunden) ............................................................................ 699,4 104,1
20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne

(Lovbunden) ............................................................................ 208,0 20,0
30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121,
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123 og 132) (Lovbunden) ....................................................... 2.953,4 494,9

36.33. Supplementsunderstøttelser
01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124,

125 og 126) (Lovbunden) ....................................................... 48,5 4,3

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)
01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstje-

nestemandspensionsordningen ................................................ 56,5 56,5

 Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter
01. Indekstillæg (Lovbunden) ....................................................... 1.655,0 -

 Administrationsudgifter m.v.

36.61. Administrationsudgifter m.v.
03. Renter og retsomkostninger .................................................... 0,6 0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden) ...... 1,0 0,1

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.
Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.lign. Under
forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pen-
sionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af
finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.
Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år,

tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågæl-
dendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pen-
sionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsord-
ning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for
ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjeneste-
mandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL §
36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finans-
ministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesord-
ninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes
af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til
fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års
ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL § 36 indbetaler
de af finansministeren fastsatte beløb.
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Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.
En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjeneste-

mandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som
borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat
- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt be-

kendtgørelse nedsættes til halvdelen.
Stk. 2. Ved tjenestemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra

staten under tilsvarende forudsætninger.
Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelser herefter overstiger højeste egenpension (ægtefælle-

pension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til
halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjeneste-
mandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.
Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderlo-

ven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere
er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige
pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.
Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjeneste-

mandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele
Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjeneste-
mandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august
1994, jf. akt 386 af 16.08.1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaf-
talen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæf-
tiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pen-
sionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig
tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden
for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension,
under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten
fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst
af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til
afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder
og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.
Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den
gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen
i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af ar-
bejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennem-
førelsen af pensionsudbetalinger, og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en
måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.
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Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.
Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til

eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten
og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægnings-
tidspunktet og i tiden derefter.

Stk. 2. omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:
- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- ansatte ved særforsorgen pr. 1.januar 1980
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar 1988
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevareloven (L 256 af

24/06/2005)
- kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. januar 2007)
- overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om
udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er over-
gået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med
ret til tjenestemandpension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den
pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som på-
gældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.
Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse

ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne
i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig
henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere
bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse
med tjenestemandsaflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel
til finanslovens § 36.

Nr. 108. ad 36.11.
Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er om-

fattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af minister-
rådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin
-lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et ge-
nerelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.
Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og

Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i
tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af
ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel
rådighedsløn eller ventepenge.
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Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.
Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark,

som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med
ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og per-
sonaleudvalget fastsatte skalatrinsløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen
helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid
gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 111. ad 36.31.01., 36.31.02. og 36.32.30.12.
Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensions-

udgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og
kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende
til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976
på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres
statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal
finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis
for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013.

Nr. 112. ad 36.21.03.
Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der

er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter
til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. de-
cember 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr.
denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et
evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende
selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det
omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension
til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilska-
dekomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, af-
vigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale
til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold
til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes
pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S
blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den
første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis
af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af ar-
bejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler
pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet
betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Sel-
skabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-
statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S,
til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold
til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997.

Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig
tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfyn-
ske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S
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overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk
med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6. (Dvs.
betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt.
rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbe-
sluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år.
Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en
ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbe-
taling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte.)

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer
med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet kunne bevare denne ret, idet
datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 03/12/1997 mellem Staten og
Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjene-
stemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalin-
ger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på
22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og
for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende
udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring
om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledel-
seserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i
forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines
Danmark A/S.

Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige
ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor
køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 03/12/1997.
Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for
de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæ-
ring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at
afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensions-
bidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 fastlagte til Finansministeriet
via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for
indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.
Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter

overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension
efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S - nu Danske Bank A/S
- skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin
del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i
stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæf-
tiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pen-
sionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank
A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig
pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med
BG Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjene-
stemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen
med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det
omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alders-
pensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom,
herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder
62 år.
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Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering, afvigende fra 62 års pensions-
alder foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller
staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte
med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb, banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger
fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den
periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG
Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af Banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den
første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af ar-
bejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pen-
sionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken
betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som
gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.
Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tje-

nestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjeneste-
mandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969.

Nr. 115. ad 36.21.10.14.
Tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der

stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdyk-
ning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan,
hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension
forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjeneste-
mandsstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved
de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning
af den forøgede pensionsalder.

Nr. 116. ad 36.12.11.
Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retnings-

linjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og fol-
kekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4.
Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt
ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at
aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.
Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i fol-

keskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den
lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en
forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjene-
stemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under an-
sættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensions-
givende løn til § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.
Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.
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Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere.
Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves
tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.
Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns

Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune
før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK 487 i 2010.

Nr. 120. ad 36.32.01.
Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra

Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansæt-
telse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering
af civilt personale mv. i forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.
Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte

får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således
at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte
understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættel-
ser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning,
kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den
pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Stk. 2. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet kan som per-
sonlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.

Stk. 3. Efterlønskassen omdannes pr. 1. januar 2014 fra en statsgaranteret pensionskasse til
en statslig pensionsordning under Finansministeriet. Efterlønskassens aktiver tilfalder staten, og
staten overtager samtlige forpligtelser, der påhviler Efterlønskassen. Efterlønskassens vedtægter
erstattes af et regulativ, der fastlægger medlemmernes tjenestemandspensionsrettigheder, der vi-
dereføres uændret, idet de hidtidige vedtægtsbestemmelser om Efterlønskassens hidtidige juridi-
ske status som pensionskasse udgår.

Nr. 123. ad 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22.
Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pen-

sionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts)
kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pen-
sionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA
betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne
udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkom-
mende (amts)kommuner og institutioner.

Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sy-
gehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct.
af de nævnte medarbejderes pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de om-
handlede institutionsafsnit.

Nr. 124. ad 36.33.01.
En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ik-

ke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansmi-
nisteren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende
helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fra-
træden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere,
ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år.
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Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling i alderen 60 - 66 år for at overgå til efterløn, jf.
LB 975 af 26/09/2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt
opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse.

Stk. 3. For ansatte i Moderniseringsstyrelsen/Statens Administration medregnes eventuel an-
sættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. Det samme
gælder ikke-pensionssikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages
på Nordisk Ministerråds budget.

Stk. 4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige om-
stændigheder - efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 -
som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig
om følgende typer af understøttelsessager:

- opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilreg-
nelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med ratio-
naliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.
- understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemands-
pensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at æg-
teskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.
- pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten
fik tillagt sådan understøttelse.
- understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.
- personer og efterladte personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt

ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, specielt i lande hvor
der ikke er et socialt forsikringssystem. I tilfælde af, at den ansatte dør som følge af tilskadekomst
i tjenesten, kan der ydes en understøttelse til de efterladte - uanset den ansattes alder ved døds-
faldet. Der kan også ses bort fra den ansattes alder, hvis pågældende afskediges på grund af in-
validitet, der er forårsaget af tilskadekomst i tjenesten fremkaldt af en terrorhandling eller til-
svarende handlinger, der forårsager skade på ansatte ved danske repræsentationer.

Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan eta-
bleres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens
etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning
af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen
er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft
ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunder-
støttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udlig-
ningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke.

Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, be-
varer dog retten til understøttelse ubeskåret.

Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til
(amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan
omfattes af overgangsordningen.

Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar 1997. Under-
støttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993
til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I
perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med
den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Nr. 125. ad 36.33.01.
Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra

staten er overført eller overføres til

- kommuner m.v.,
- Grønlands Selvstyre,
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- Færøernes Hjemmestyre eller
- den selvejende institution Færøernes Specialskole

deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der
er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden
1. august 1976 - 31. december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte
personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførselstidspunktet var tjenestegørende
og omfattet af statens understøttelsesordning samt at de efter overførslen bevarer retten til un-
derstøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten.

Nr. 126. ad 36.33.01.
Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse

til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, båd-
førere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuld-
tidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende
månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af
Forsvarsministeriet fremover nyberegnede understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været
ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale.
Ordningen omfatter udgifter til nyberegnede understøttelser til det nævnte redningspersonale, der
fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte -
for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før
01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på
grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtids-
ansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.
Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for

statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med
statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen
af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren
til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning
af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de
overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.
I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter ci-

vilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter
civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med
hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansmi-
nisteren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.
Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i for-

bindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning eller når bestyrelsen måtte træffe
beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.
Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-

aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse
til flyveledere under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør
af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger -ret til pension efter
de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyve-
ledere. Ved uansøgt afsked, der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der ind-
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hentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den en-
kelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007
gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med
eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes
der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til § 36. Pensionsvæsenet til af-
dækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Stk. 3. For administrative medarbejdere, operative medarbejdere, tekniske medarbejdere,
luftfartsinspektører og flyvelederassistenter i Naviair, der på grundlag af særlig aftale er overgået
fra ansættelse som tjenestemand i staten til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair
sov kan - som personlige ordninger - bevare ret til pension efter de til enhver tid gældende regler
i tjenestemandspensionsloven og beregnet efter det for den pågældende pr. 01/12/2010 gældende
skalatrinsforløb. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for de i 1. punktum nævnte personer.

Nr. 131. ad 36.11.08.
Personer, der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof,

og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens
§ 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid
gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme
gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende æg-
tefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til
statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og sty-
relser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til al-
lerede pensionerede hoftjenestemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.
Staten har med virkning fra 01/01/2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forplig-

telser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagel-
sesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen
påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensions-
kassens likvide formue dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige
beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslo-
vens § 36.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som
skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten
for DR- tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fast-
sætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til
pensioneringsmønster, skalatrin mv.
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§ 36. Pensionsvæsenet

Af bestemmelserne i tjenestemandspensionsloven (LB nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om
tjenestemandspension)  fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til
børnetillæg, og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børne-
pension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 1. juli 1969
gælder LB nr. 725 af 9. september 1993 om lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove
mv. med senere ændringer.

Finanslovens § 36 omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejder-
loven (lukket for nytilgang 1. januar 1999), personer med pensionsret i statsgaranterede pen-
sionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31.
marts 1992, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel m.v. i
forsvaret.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjene-
stemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjeneste-
mandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er
klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og
anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tje-
nestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende
løn i bidrag til § 36, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 6980 af 21. december 1992. Ved Fi-
nansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 pct. ved nybe-
sættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger, klassificerede i lønramme 37 eller derover,
idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret
og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragssatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede pensionskas-
ser/-ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 pct. bidragsbetaling til § 36., jf. bl.a. BK nr. 974 af
20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitu-
tioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret. 15 pct.-ordningen er dog
ikke udstrakt til samtlige, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale
i statens tjeneste over § 36. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillæg til personer, der
har oprettet indekskontrakter i henhold til lov nr. 346 af 6. maj 2009 om ændring af lov om
pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i
en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på
grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tje-
nestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder og opnås, hvis tjenestemanden afskedi-
ges, før han har opnået 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforse-
elser eller fratræder efter ansøgning inden det 60. år. Opsat pension kan udbetales fra det 60. år.
Hvis den berettigede får tilkendt social pension på grund af helbredsmæssige forhold kan den
opsatte pension dog udbetales før det 60. år.
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Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand, der afgår ved
døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension.
Til de efterladte børn af en tjenestemand ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori
barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenestemandens seneste pensionsgivende
løn og tjenestemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Er optjent pensionsalder
på 37 år vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.

Hvis tjenestemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsevne tilbage,
kan tjenestemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70års-al-
deren. Hvis tjenestemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten udbetales altid hø-
jeste pension på skalatrinnet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For æg-
tefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, udgør pensionsalderen dog
mindst 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenestemandens løn-
mæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af
den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regule-
ring af tjenestemandslønninger, jf. tjenestemandspensionslovens § 27, idet tjenestemandspension
og efterindtægt af pension med virkning fra 1. april 2005 er forhøjet med godt 1,0 pct. ud over
den generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 1,2 1,0 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Udgift ......................................................... 1,2 1,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6
Indtægt ....................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Specifikation af nettotal:

Administrationsudgifter m.v. ................. 1,2 1,0 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
36.61. Administrationsudgifter m.v. ........ 1,2 1,0 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... 19.936,6 21.298,7 22.056,3 22.730,8 22.916,6 23.038,5 23.095,9
Udgift ......................................................... 23.957,9 24.538,6 25.171,6 25.853,2 25.958,8 25.997,6 25.979,2
Indtægt ....................................................... 4.021,3 3.239,9 3.115,3 3.122,4 3.042,2 2.959,1 2.883,3

Specifikation af nettotal:

Tjenestemænd i staten og folkekirken
m.v. ............................................................ 5.827,5 5.860,4 5.966,6 6.134,8 6.189,4 6.243,2 6.288,9
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag

(tekstanm. 100, 101, 102, 108
og 110) .......................................... 5.938,4 5.949,6 6.037,8 6.186,0 6.240,6 6.294,4 6.340,1

36.12. Forskellige pensionsindbetalin-
ger .................................................. -110,9 -89,1 -71,2 -51,2 -51,2 -51,2 -51,2

Ansatte med tjenestemandspensionsret
i aktieselskaber, koncessionerede sel-
skaber m.v. ............................................... 3.151,6 3.021,7 3.251,3 3.261,0 3.248,1 3.243,9 3.230,9
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag

(tekstanm. 100, 101 og 102) ........ 3.151,6 3.021,7 3.251,3 3.261,0 3.248,1 3.243,9 3.230,9

Forskellige statslige pensionsforplig-
telser .......................................................... 9.427,4 10.807,8 11.178,4 11.680,0 11.841,1 11.930,4 11.972,1
36.31. Folkeskolen og visse selvejen-

de institutioner (tekstanm. 100,
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101, 102 og 117) ........................... 6.785,5 7.105,5 7.394,4 7.688,5 7.793,0 7.856,6 7.880,5
36.32. Statslige pensionsordninger

m.v. (tekstanm. 101 og 102) ........ 2.590,0 3.654,3 3.732,8 3.947,3 4.003,6 4.029,1 4.046,9
36.33. Supplementsunderstøttelser ........... 51,9 48,0 51,2 44,2 44,5 44,7 44,7

Pensionsopgaver uden for statstjene-
stemandspensionsområdet ....................... -0,1 -0,1 - - - - -
36.41. Overførte pensionsopgaver

(tekstanm. 127) ............................. -0,1 -0,1 - - - - -

Indekskontrakter ..................................... 1.530,2 1.608,9 1.660,0 1.655,0 1.638,0 1.621,0 1.604,0
36.51. Indekskontrakter ............................ 1.530,2 1.608,9 1.660,0 1.655,0 1.638,0 1.621,0 1.604,0

Artsoversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Bevilling i alt ............................................. 19.937,8 21.299,7 22.057,8 22.732,2 22.918,0 23.039,9 23.097,3

Aktivitet i alt .............................................. 19.937,8 21.299,7 22.057,8 22.732,2 22.918,0 23.039,9 23.097,3
Udgift ..................................................... 23.959,1 24.539,6 25.173,3 25.854,8 25.960,4 25.999,2 25.980,8
Indtægt ................................................... 4.021,3 3.239,9 3.115,5 3.122,6 3.042,4 2.959,3 2.883,5

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 0,0 0,0 1,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Interne statslige overførsler:

Indtægt ................................................... 3,8 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 23.959,1 24.539,6 25.171,6 25.854,2 25.959,8 25.998,6 25.980,2
Indtægt ................................................... 3.138,9 3.184,7 3.060,3 3.058,9 2.987,2 2.904,1 2.828,3

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................... 878,6 50,8 50,9 59,4 50,9 50,9 50,9

Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Driftsposter ................................................. 0,0 0,0 1,6 0,5 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 0,0 0,0 1,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Interne statslige overførsler ....................... -3,8 -4,4 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 3,8 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Øvrige overførsler ...................................... 20.820,1 21.354,9 22.111,3 22.795,3 22.972,6 23.094,5 23.151,9
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 3.138,9 3.184,7 3.060,3 3.058,9 2.987,2 2.904,1 2.828,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 9.952,4 10.180,3 10.472,1 10.993,4 11.102,3 11.154,7 11.165,0
44. Tilskud til personer ............................. 12.922,9 13.212,3 13.492,7 14.161,4 14.158,7 14.146,3 14.118,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 1.083,7 1.147,0 1.206,8 699,4 698,8 697,6 696,8

Finansielle poster ....................................... -878,6 -50,8 -50,8 -59,3 -50,8 -50,8 -50,8
25. Finansielle indtægter ........................... 878,6 50,8 50,9 59,4 50,9 50,9 50,9
26. Finansielle omkostninger .................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

I alt ............................................................. 19.937,8 21.299,7 22.057,8 22.732,2 22.918,0 23.039,9 23.097,3
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Tabel 1

Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og
tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2013.

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.
1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.

2012 2013
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.
Politi- og anklagemyndighed........................................................ 11.700 11.547
Kriminalforsorgen ......................................................................... 3.678 3.609
Forsvaret ........................................................................................ 8.318 8.310
Civilarbejderloven ......................................................................... 2.106 1.888
Folkekirkens præster og provster ................................................. 1.783 1.756
Statstjenestemænd i øvrigt............................................................ 7.920 7.357

Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.
Post Danmark................................................................................ 5.190 4.768
DSB ............................................................................................... 3.245 2.941
Scandlines A/S .............................................................................. 136 126
BG Bank A/S ................................................................................ 276 261
TDC A/S ....................................................................................... 545 420
NAVIAIR ...................................................................................... 451 431
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret................ 40 38

Tjenestemænd i folkeskolen
Kommunerne og amter excl. København .................................... 12.537 10.684

Statsgaranterede pensionskasser
Pensionskassen af 1925 ................................................................ 2.469 1.758
Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen.................. 2.799 2.588
Pensionsfonden af 1951 1) ........................................................... 625 643
Pensionskassen af 1950 1)............................................................ 177 161

Øvrige statslige pensionsordninger
Pensionsordningen af 1976........................................................... 732 511
Pensionsordningen for Erhvervsskoler ......................................... 1.948 1.724
Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv. ................... 292 269
Apotekervæsenets Pensionsordning.............................................. 236 205
Øvrige med statslig tjenestemandspensionsret............................. 134 117
I alt................................................................................................ 67.338 62.112
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Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2013 for tjenestemænd
og tjenestemandslignende ansatte, som registreret i PENSAB.

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension,
svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension.

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Procentvis fordeling 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år Over 67 år

Tjenestemænd i ministerier og sty-
relser mv........................................... 0,1 2,4 20,5 47,4 26,6 3,1
Tjenestemænd i de store etater........ 6,1 22,4 29,0 34,1 8,1 0,4
Tjenestemænd i statslige aktiesel-
skaber mv. ........................................ 0,1 1,7 26,3 56,7 14,9 0,3
Tjenestemænd i folkeskolen ............ 0,0 0,0 0,1 48,4 50,3 1,2
Statsgaranterede pensionskasser ...... 0,5 2,2 20,7 53,0 22,8 0,8
Øvrige statslige pensionsordninger.. 0,6 1,3 7,7 42,2 45,1 3,1
Overtagne pensions forpligtelser
(gym.skol.,VUC mv.)....................... 0,0 0,0 1,2 45,4 47,8 5,6

Samlet gennemsnit ......................... 2,8 10,6 20,9 43,3 21,4 1,0

Mio.kr. (årets priser) R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 FFL 2014

Egenpension ........................................ 15.729,0 16.260,4 16.941,9 17.234,5 18.000,7
Ægtefællepension ................................ 3.175,6 3.199,4 3.235,4 3.391,1 3.437,6
Børnepensioner mv. ............................ 93,9 89,2 84,7 94,5 90,0
Understøttelser, efterindtægt m.m. ..... 58,5 50,0 51,8 55,5 48,5
Pensionsoverførsler ............................. 26,2 23,3 42,4 26,0 23,0
Administrationsudgifter ...................... 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Overførte pensionsopgaver ................. 121,7 34,9 42,1 45,6 56,5
Overtagne p.udg. ad amter mv........... 2.195,2 2.166,9 2.021,4 2.025,0 2.000,0
Indekskontrakter .................................. 1.444,4 1.530,2 1.608,9 1.660,0 1.655,0
Øvrige udgifter.................................... 489,9 604,8 510,0 641,0 541,9

I alt...................................................... 23.383,9 23.959,1 24.538,6 25.173,3 25.853,2

Mio.kr. (årets priser) R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 FFL 2014

Ordinær alderspension ........................ 4.847,3 5.000,5 5.211,8 5.300,1 5.537,6
Førtidspension ..................................... 8.432,6 8.775,0 9.191,4 9.300,8 9.766,0
Svagelighedspension ........................... 828,4 836,9 853,7 887,1 907,1
Kvalificeret svagelighedspension ....... 1.318,2 1.341,9 1.367,2 1.422,2 1.452,7
Tilskadekomstpension ......................... 302,5 306,1 317,6 324,4 337,5
Øvrige egenpensioner ......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Egenpension i alt ............................... 15.729,0 16.260,4 16.941,7 17.234,5 18.000,7
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Tabel 5

Antal personer, der modtager pension januar 2013
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.

Antal
egenpen-

sioner

Gennem-
snitlig

pensions-
alder

Antallet
af ægte-
fællepen-

sioner

Antallet
af børne-
pensioner

mv

11.01.10. Politivæsenet og anklagemyndigheden ..... 4.923 33,9 1.661 448
11.02.10. Kriminalforsorgen ...................................... 2.098 28,1 600 329
11.03.10. Forsvaret..................................................... 6.407 30,8 2.307 381
11.04.10. Folkekirkens præster og provster .............. 1.022 30,3 484 38
11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier ............. 11.759 27,3 3.959 557

Tjenestemænd i stat mv.......................... 26.209 29,6 9.011 1.753

21.01.10. Post Danmark............................................. 12.528 27,2 3.431 761
21.02.10. Statsbanerne ............................................... 3.975 29,2 3.868 90
21.02.20. DSB............................................................ 2.810 30,5 302 493
21.03.10. Scandlines A/S........................................... 909 26,5 148 114
21.04.10. BG Bank A/S............................................. 719 24,2 19 154
21.05.10. TDC A/S .................................................... 1.165 29,2 143 147
21.06.10. Naviair........................................................ 118 29,8 12 15
21.10.10. Combus A/S............................................... 404 18,2 70 7
21.10.12. W.S.Atkins Int. Ltd ................................... 4 37,0 1 0
21.10.13. Overdragne statshavne............................... 1 18,0 0 0
21.10.14. Københavns Lufthavne A/S ...................... 108 27,8 13 15
21.10.16. Odense lufthavn ......................................... 5 18,2 1 0
31.01.10. Tjenestemænd i Folkeskolen ..................... 36.650 30,1 5.979 552
31.02.10. Københavns kommunale skolevæsen 1) ... 1.396 32,5 382 30
31.03.10. Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv. 498 30,2 17 17
32.01.10. Civilarbejderloven...................................... 7.210 20,6 2.443 145
32.10.10. Pensionskassen af 1925 ............................. 3.046 26,1 592 90
32.10.30. Efterlønskass. for lærere i fri og efterskoler 3.631 21,9 493 151
32.10.50. Pensionsordningen for højskoler, land-

brugs- og husholdningsskoler .................. 1.188 18,0 216 23
32.10.60. Pensionsfonden af 1951............................. 89 26,4 33 4
32.10.70. Pensionskassen af 1950 ............................. 81 28,2 30 4
32.20.10. Tjenestemænd, Grønland ........................... 695 21,5 97 41
32.30.10. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Fi-

nansforvaltning/(Moderniseringsstyr.) ..... 8 32,6 9 0
32.30.12. Pensionsordningen af 1976........................ 7.561 21,9 684 43
32.30.13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved

Samfundet og Hjemmet for Vanføre....... 24 25,8 22 0
32.30.14. Apotekervæsenets pensionsordning........... 850 26,6 266 1
32.30.15. Kolonien Filadelfias Pensionsordning....... 78 25,9 36 0
32.30.16. Kødkontrollen ............................................ 21 29,6 40 0
32.30.17. Pens. ved tilskudsberettigede museer........ 3 19,3 4 0
32.30.18. Det Danske Hedeselskab ........................... 21 31,0 25 0
32.30.19. Pensionsord. v. Danmarks Radio .............. 412 27,5 147 12
32.30.21. Det Kgl. Teater .......................................... 275 30,2 56 84
32.30.22. Nationalforeningen..................................... 26 18,7 5 0
32.30.23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler...... 5.092 23,2 1.308 93
41.01.20. Pensionsanvisninger for kommuner .......... 3 28,0 0 3

Øvrige med tjenestemandspension ........ 91.604 27,0 20.892 3.089

I alt............................................................................. 117.813 27,6 29.903 4.842
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Ikke aktualiserede, opsatte pensioner januar 2013

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), jan. 2013
1) Oplyst af Københavns Kommune, jan. 2013.

Antal opsatte pensioner
-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65 år - I alt

5.684 6.115 7.855 5.425 621 25.700
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Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjeneste-
mandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er
klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og
anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tje-
nestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn
i bidrag til § 36. Ved nybesættelse af tjenestemandsstillinger i lønramme 37 eller højere pr. 1.
august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi- og an-
klagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne
bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005. For ansatte ved Fly-
vesikringstjenesten er pensionsbidraget fastsat aktuarmæssigt, jf. i øvrigt anmærkning til 36.11.05.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LB nr. 230 af 19. marts 2004 om tjenestemands-
pension med senere ændringer.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.107,3 1.159,1 1.226,6 1.259,5 1.293,5 1.321,1 1.348,5
Indtægtsbevilling ......................................... 580,8 577,1 589,5 574,8 574,8 574,8 574,8

10. Politivæsenet og anklagemyn-
 digheden

Udgift ................................................... 1.107,3 1.159,1 1.226,6 1.259,5 1.293,5 1.321,1 1.348,5
44. Tilskud til personer ....................... 1.107,3 1.159,1 1.226,6 1.259,5 1.293,5 1.321,1 1.348,5
Indtægt ................................................ 580,8 577,1 589,5 574,8 574,8 574,8 574,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 580,8 577,1 589,5 574,8 574,8 574,8 574,8

10. Politivæsenet og anklagemyndigheden

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 6.946 7.170 7.375 7.601 7.809
Heraf forventet tilgang........................ 487 476 507 478 495
Heraf forventet afgang........................ 263 271 281 270 269

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 4.388 535
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 61,6 59,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,5 62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 34,2 25,6
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Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed,
primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 345,7 352,7 368,5 376,5 382,3 392,2 400,4
Indtægtsbevilling ......................................... 151,0 153,7 155,0 150,7 150,7 150,7 150,7

10. Kriminalforsorgen
Udgift ................................................... 345,7 352,7 368,5 376,5 382,3 392,2 400,4
44. Tilskud til personer ....................... 345,7 352,7 368,5 376,5 382,3 392,2 400,4
Indtægt ................................................ 151,0 153,7 155,0 150,7 150,7 150,7 150,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 151,0 153,7 155,0 150,7 150,7 150,7 150,7

10. Kriminalforsorgen

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013 , egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, primo 2013
:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 9.446 1.948
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 44,9 42,7

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 6.925 1.815 1.694 979 51

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 2.896 2.984 3.074 3.162 3.266
Heraf forventet tilgang........................ 178 176 181 189 186
Heraf forventet afgang........................ 90 86 93 85 86

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 1.566 532
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 59,8 56,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 63,0 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 28,0 23,5

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 2.297 1.286
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 44,8 43,0

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 2.507 425 417 215 26
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36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.445,9 1.474,1 1.478,0 1.496,1 1.499,6 1.502,5 1.506,8
Indtægtsbevilling ......................................... 386,8 386,3 391,4 384,5 384,5 384,5 384,5

10. Forsvaret
Udgift ................................................... 1.445,9 1.474,1 1.478,0 1.496,1 1.499,6 1.502,5 1.506,8
44. Tilskud til personer ....................... 1.445,9 1.474,1 1.478,0 1.496,1 1.499,6 1.502,5 1.506,8
Indtægt ................................................ 386,8 386,3 391,4 384,5 384,5 384,5 384,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 386,8 386,3 391,4 384,5 384,5 384,5 384,5

10. Forsvaret

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Forsvaret, inkl. Forsvarsmini-
steriets departement, primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 9.051 9.074 9.198 9.329 9.476
Heraf forventet tilgang........................ 422 565 536 546 545
Heraf forventet afgang........................ 399 441 405 399 405

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 6.165 242
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 60,3 60,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 60,6 61,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 29,2 26,6

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 7.747 545
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 47,5 47,6

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 4.590 1.755 1.643 292 19
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36.11.04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 268,8 278,6 277,9 276,0 273,5 273,0 273,8
Indtægtsbevilling ......................................... 100,6 100,3 101,0 98,1 98,1 98,1 98,1

10. Folkekirkens præster og provster
Udgift ................................................... 268,8 278,6 277,9 276,0 273,5 273,0 273,8
44. Tilskud til personer ....................... 268,8 278,6 277,9 276,0 273,5 273,0 273,8
Indtægt ................................................ 100,6 100,3 101,0 98,1 98,1 98,1 98,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 100,6 100,3 101,0 98,1 98,1 98,1 98,1

10. Folkekirkens præster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. og LB nr.
609 af 6. juni 2007 om lov om folkekirkens økonomi.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i Folkekirken, primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 1.528 1.523 1.514 1.526 1.540
Heraf forventet tilgang........................ 101 90 110 97 118
Heraf forventet afgang........................ 106 99 98 83 86

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 790 232
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 65,0 63,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 65,8 65,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 30,4 26,6

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 880 876
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 52,8 49,1

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 761 297 299 273 126
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36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107,
109 og 131) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2.310,7 2.334,3 2.384,5 2.397,8 2.381,2 2.365,1 2.343,1
Indtægtsbevilling ......................................... 471,1 454,7 453,8 399,3 368,9 338,9 311,9

04. Tjenestemænd i andre ministeri-
er og styrelser m.v.
Udgift ................................................... 2.310,7 2.334,3 2.384,5 2.397,8 2.381,2 2.365,1 2.343,1
44. Tilskud til personer ....................... 2.310,7 2.334,3 2.384,5 2.397,8 2.381,2 2.365,1 2.343,1

05. Statsministeriet
Indtægt ................................................ 4,0 2,7 2,8 0,6 0,6 0,6 0,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 4,0 2,7 2,8 0,6 0,6 0,6 0,6

06. Udenrigsministeriet
Indtægt ................................................ 20,7 19,3 19,8 16,7 15,4 14,2 13,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 20,7 19,3 19,8 16,7 15,4 14,2 13,8

07. Finansministeriet
Indtægt ................................................ 6,7 5,6 6,3 4,6 4,1 3,4 3,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 6,7 5,6 6,3 4,6 4,1 3,4 3,2

08. Erhvervs- og Vækstministeriet
Indtægt ................................................ 15,6 11,9 12,0 8,3 6,9 6,4 6,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 15,6 11,9 12,0 8,3 6,9 6,4 6,0

09. Skatteministeriet
Indtægt ................................................ 190,9 178,8 183,5 154,0 144,2 133,0 121,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 190,9 178,8 183,5 154,0 144,2 133,0 121,3

10. Økonomi- og Indenrigsministeri-
 et

Indtægt ................................................ - 6,8 7,6 5,5 4,8 4,6 4,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 6,8 7,6 5,5 4,8 4,6 4,1

11. Justitsministeriet
Indtægt ................................................ 59,4 61,1 62,1 58,8 54,8 51,6 49,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 59,4 61,1 62,1 58,8 54,8 51,6 49,1

14. Ministeriet for By, Bolig og
 Landdistrikter

Indtægt ................................................ - 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3

15. Social-, Børne- og Integrations-
 ministeriet

Indtægt ................................................ 7,3 5,7 5,2 6,1 5,6 4,8 4,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 7,3 5,7 5,2 6,1 5,6 4,8 4,2

16. Ministeriet for Sundhed og Fo-
 rebyggelse

Indtægt ................................................ 10,8 7,2 7,2 5,1 4,3 3,9 3,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 10,8 7,2 7,2 5,1 4,3 3,9 3,6

17. Beskæftigelsesministeriet
Indtægt ................................................ 7,8 6,8 6,3 5,0 4,7 4,2 3,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 7,8 6,8 6,3 5,0 4,7 4,2 3,5

19. Ministeriet for Forskning, Inno-
vation og Videregående Uddan-

 nelser
Indtægt ................................................ 30,0 36,3 26,0 40,6 35,3 30,6 26,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 30,0 36,3 26,0 40,6 35,3 30,6 26,6
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20. Undervisningsministeriet
Indtægt ................................................ 9,4 7,7 7,5 5,5 4,9 4,3 3,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 9,4 7,7 7,5 5,5 4,9 4,3 3,8

21. Kulturministeriet
Indtægt ................................................ 12,0 10,1 11,0 7,5 6,5 5,7 5,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 12,0 10,1 11,0 7,5 6,5 5,7 5,2

22. Ministeriet for Ligestilling og
 Kirke

Indtægt ................................................ 1,6 1,6 1,6 1,1 1,0 0,8 0,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,6 1,6 1,6 1,1 1,0 0,8 0,7

23. Miljøministeriet
Indtægt ................................................ 13,5 14,1 13,8 11,0 10,2 9,7 8,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 13,5 14,1 13,8 11,0 10,2 9,7 8,6

24. Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri
Indtægt ................................................ 16,9 16,0 16,7 14,2 13,3 12,6 12,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 16,9 16,0 16,7 14,2 13,3 12,6 12,1

28. Transportministeriet
Indtægt ................................................ 60,3 58,0 59,5 51,2 49,3 46,1 43,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 60,3 58,0 59,5 51,2 49,3 46,1 43,5

29. Klima-, Energi- og Bygningsmi-
 nisteriet

Indtægt ................................................ 4,1 4,6 4,4 3,1 2,6 2,0 1,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 4,1 4,6 4,4 3,1 2,6 2,0 1,7

04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På kontoen
føres endvidere de ved lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe den Andens
civilliste - senest ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 - forudsatte pensionsudgifter for visse
tjenestemænd ved Hoffet.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 16.163 16.325 16.384 16.412 16.449
Heraf forventet tilgang........................ 943 888 793 784 720
Heraf forventet afgang........................ 781 829 765 747 733
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere 2013, egenpension: :

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På
konto 36.11.05 føres endvidere de ved lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe
den Andens civilliste - senest ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 - forudsatte pensions-
bidrag for visse tjenestemænd ved Hoffet. Tilsvarende føres de ved tekstanmærkning nr. 131
forudsatte pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved Kronprinsens Hof på samme konto.
I forbindelse med regeringsskiftet den 3. oktober 2011 er der pr. samme dato gennemført en
række omlægninger med betydning for pensionsbidragsbetalingen for tjenestemandsansat
personale fra de enkelte ressortministerier. I overensstemmelse med sædvanlig praksis ved
ressortomlægningers indpasning på § 36. opretholdes tidligere finansloves regnskabstal
uændrede under de oprindelige underkontonumre.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Andre ministerier og styrelser,
primo 2013.

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2.190,2 2.063,8 2.051,0 2.023,0 2.023,0 2.023,0 2.023,0
Indtægtsbevilling ......................................... 39,9 40,8 58,0 35,5 35,5 35,5 35,5

11. Kommuner mv. som følge af in-
dividuelle overgange af tjeneste-
mænd m.fl. (tekstanm. 114)
Udgift ................................................... 6,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 6,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Indtægt ................................................ 3,2 - 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,2 - 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5

12. Kommuner mv. som følge af
opgaveomlægninger med over-
førsel af tjenestemænd (tekst-

 anm. 106)
Udgift ................................................... 13,2 33,3 15,0 13,0 13,0 13,0 13,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 13,2 33,3 15,0 13,0 13,0 13,0 13,0

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 7.562 4.197
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 63,3 62,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 61,5 57,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 27,7 23,7

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 4.054 3.314
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 55,8 53,8

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 1.691 1.507 1.985 1.702 487
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13. Overtagne pensionsforpligtelser
 fra amtskommunerne

Udgift ................................................... 2.166,9 2.021,4 2.025,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2.166,9 2.021,4 2.025,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0

21. Udbetaling af fratrædelsesgodt-
 gørelse m.v.

Udgift ................................................... 3,2 1,1 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0
44. Tilskud til personer ....................... 3,2 1,1 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0

22. Indbetaling af udtrædelsesgodt-
 gørelse m.v.

Indtægt ................................................ 14,2 18,4 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 14,2 18,4 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0

31. Diverse indbetalinger
Indtægt ................................................ 22,5 22,4 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 22,5 22,4 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm.
114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere
optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et
overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af sta-
tens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirkulære nr. 41 af 15. februar 1977, jf.
tjenestemandspensionslovens § 4, senest ændret ved cirkulære nr. 42 af 2. marts 1979).

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd
(tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjeneste-
mænd (tekstanmærkning 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte
tjenestemænd i lov nr. 309 af 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amts-
kommune, lov nr. 328 af 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love
samt lov nr. 652 af 19. december 1975 om visse tjenestemandsretlige og pensionsmæssige forhold
mv. i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand. I for-
bindelse med kommunalreformens iværksættelse pr. 1. januar 2007 overtager staten amtskom-
munernes pensionsforpligtelser for allerede pensionerede tjenestemænd og dermed også den hele
pensionsforpligtelse på områder, hvor forpligtelsen hidtil har været delt mellem stat og amts-
kommuner, jf. anmærkning til konto 36.11.10.13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskom-
munerne samt lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne,
Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og lov nr. 539 af 24. juni 2005
om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen og BK nr. 965 af
14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.
Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger i forhold til primærkommunerne vide-
reføres i uændret form med hjemmel i lov nr. 574 af 24. juni 2005 § 8, stk. 8 og 9.

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne
Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra

myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder
fratrådt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion.
Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægte-
fælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. De nedlagte
myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørel-
sen. Jævnfør i øvrigt lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskom-
munerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og lov nr. 539 af 24.
juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen med se-
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nere ændringer samt BK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i
forbindelse med kommunalreformen. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt admi-
nistrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensionsgiver for tjenestemænd fratrådt fra
HUR og samtlige tjenestemænd, fratrådt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om
disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres
til Region Hovedstaden.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der
er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lov-
givningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrådt med opsat pension inden denne
dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd
samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006.
Udbetalingerne gennemføres som månedlige a contorefusioner til regionerne mv., der forestår
pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret
ved regnskabspåtegnede revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig
justeres a contobetalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det
således afsluttede tidligere finansår.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.
Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension

at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansmi-
nisteriet, jf. tjenestemandspensionslovens § 25 samt BK nr. 76 af 1. februar 2006 om fratrædel-
sesgodtgørelse mv.

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.
Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse

med genansættelse i en tjenestemandsstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for
overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandsstillinger og som vælger at få pensionsalderen
forhøjet, jf. tjenestemandspensionslovens § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger
Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor

staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i hen-
hold til normeringslov som forudsætning for pensionsaldersforhøjelse på grundlag af tidligere
ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lov-
givning.
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36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)
Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjene-

stemandsorganisationer, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pen-
sionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. for folkeskolelærere med ret til statslig tjeneste-
mandspension er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbin-
delse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved mod-
regning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjene-
stefrihed af de nævnte årsager, oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens
sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer, jf. akt. 189 af
14. juni 2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen,
jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er
medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Indtægtsbevilling ......................................... 14,6 12,8 13,7 14,2 14,2 14,2 14,2

10. Pensionsbidrag ved tjenestefri-
hed til organisationsarbejde
Indtægt ................................................ 0,9 1,0 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,9 1,0 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2

20. Pensionsbidrag ved tjenestefri-
hed i øvrigt
Indtægt ................................................ 13,7 11,9 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 13,7 11,9 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og
seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjeneste-
mand, der er fyldt 62 år, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer under
forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbeløb beregnet efter reglerne i
Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjene-
stemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget
af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36., så det
samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndighe-
den bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling,
betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36. betaler pensionsdæknings-
bidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9859 af 12. december
2008.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 96,3 76,3 57,5 37,0 37,0 37,0 37,0

10. Bidrag ved frivillig fratræden
Indtægt ................................................ 89,2 69,6 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 89,2 69,6 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0

20. Pensionsbidrag vedr. seniorord-
 ninger

Indtægt ................................................ 7,1 6,7 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 7,1 6,7 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0
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Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede
selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)
Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LB nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjeneste-

mandspension med senere ændringer.
For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension

indbetales der et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i
anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)
Post Danmark A/S er oprettet i henhold til lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S,

med senere ændringer. Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed
Post Danmark enten havde valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til
tjenestemandspension, eller som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen,
bevarer jf. lov nr. 409 §§ 9 og 10 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post
Danmark A/S.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.763,8 1.793,0 1.834,7 1.827,0 1.827,5 1.831,5 1.832,7
Indtægtsbevilling ......................................... 205,6 181,0 155,0 141,1 130,9 119,7 109,4

10. Post Danmark A/S
Udgift ................................................... 1.763,8 1.793,0 1.834,7 1.827,0 1.827,5 1.831,5 1.832,7
44. Tilskud til personer ....................... 1.763,8 1.793,0 1.834,7 1.827,0 1.827,5 1.831,5 1.832,7
Indtægt ................................................ 205,6 181,0 155,0 141,1 130,9 119,7 109,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 205,6 181,0 155,0 141,1 130,9 119,7 109,4

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. og lov nr.
409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S med senere ændringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i lov nr. 409 af 6. juni 2002 om
Post Danmark A/S med senere ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 16.625 16.775 16.928 17.054 17.218
Heraf forventet tilgang........................ 744 736 712 766 745
Heraf forventet afgang........................ 594 583 586 602 597

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 8.561 3.967
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 60,7 59,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,1 61,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 27,1 22,2
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Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til
12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbeløb på 1,75 mia. kr. i 2002.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Post Danmark, primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB (tekstanm. 103) (Lovbunden)
Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet

til en selvstændig offentlig virksomhed i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 1184 af 12. oktober
2010 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S.

I medfør af samme lov er DSB's S-togsdivision med virkning fra samme dato etableret som
DSB S-tog A/S, der er et datterselskab under den selvstændige offentlige virksomhed DSB.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 1. januar 1999 afholdes af under-
konto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pen-
sionsbidrag opføres på underkonto 20. DSB selvstændig offentlig virksomhed.

Indtægtsbevillingen blev på FL12 forhøjet dels som følge af efterbetaling i forhold til kon-
stateret skalatrinsudvikling ved DSB virksomheden, dels som følge af indførelse af en forhøjet
pensionsbidragsprocent med virkning fra jan. 2011, jf. i øvrigt bemærkningerne ad underkonto
36.21.02.20.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.353,4 1.336,1 1.343,9 1.314,2 1.272,1 1.234,5 1.195,5
Indtægtsbevilling ......................................... 209,3 381,4 253,3 228,8 213,8 199,7 186,8

10. Statsbanerne
Udgift ................................................... 967,8 918,7 838,5 769,4 708,9 652,4 597,3
44. Tilskud til personer ....................... 967,8 918,7 838,5 769,4 708,9 652,4 597,3

20. DSB selvstændig offentlig virk-
 somhed

Udgift ................................................... 385,6 417,4 505,4 544,8 563,2 582,1 598,2
44. Tilskud til personer ....................... 385,6 417,4 505,4 544,8 563,2 582,1 598,2
Indtægt ................................................ 209,3 381,4 253,3 228,8 213,8 199,7 186,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 209,3 381,4 253,3 228,8 213,8 199,7 186,8

10. Statsbanerne
På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 1. januar 1999,

jf. i øvrigt den indledende anmærkning på 36.21.02.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.

Mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 2.925 1.843
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 53,9 53,1

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 1.194 1.342 1.515 667 50
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Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. DSB selvstændig offentlig virksomhed
På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for

tjenestemænd ansat ved moderselskabet, jf. i øvrigt den indledende bemærkning på 36.11.
I LB nr. 1184 af 12. december 2010 om lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB

og om DSB S-tog A/S er det i § 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenestemænd i DSB
betaler de af finansministeren fastsatte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. De
senere års udvikling i skalatrinslønnen ved DSB samt den heraf følgende udvikling i den statslige
pensionsbyrde har vist, at de hidtil gældende bidragsprocenter ikke ville kunne dække statens
fremtidige pensionsbyrde for de stadigt aktive tjenestemænd ved DSB virksomhederne, hvorfor
pensionsbidragsprocenten med virkning fra 1. januar 2011 på FL12 forhøjedes til 26,0 pct. Det
blev herved samtidig forudsat, at der som led i en administrativ forenkling alene fastsættes én
bidragsprocent i stedet for de hidtil gældende 3 forskellige, hhv. for tjenestemænd ansat i DSB
selvstændig offentlig virksomhed, for udlånte tjenestemænd ved DSB S-tog A/S og for udlånte
ved DB Schenker AG (tidl. DSB Gods).

Som kompensation for den allerede stedfundne skalatrinsudvikling justeredes pensionsbi-
dragsbetalingen for ansatte ved DSB virksomheden dels med et indbetalt engangsbeløb for 2010,
dels med forudsætning om forhøjet pensionsbidragssats til 26,0 pct. med virkning fra januar 2011.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskalatrinsind-
placeringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i
forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens §
36. Pensionsvæsenet.

I konsekvens af fastsættelsen af kun ét pensionsbidrag og dermed samlingen af pensionsind-
tægter og -udgifter ved DSB virksomheden blev underkonto 36.21.02.30. DSB S-tog A/S samtidig
nedlagt, idet de på kontoen optagne bevillinger overførtes til nærværende underkonto.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 7.948 7.509 7.087 6.643 6.220
Heraf forventet tilgang........................ 207 191 151 142 125
Heraf forventet afgang........................ 646 613 595 565 530

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 3.566 409
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 61,4 59,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 0,0 0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 8,7 7,5

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 3.507 3.663 3.824 3.964 4.109
Heraf forventet tilgang........................ 212 219 206 195 199
Heraf forventet afgang........................ 56 58 66 50 71



§ 36.21.02.20. 25

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret
ved DSB virksomheden er med henvisning til § 14 i LB nr. 1184 af 12. december 2010 om
lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S fastsat til 26,0
pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved DSB, selvstændig offentlig
virksomhed, primo 2013:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 145,4 143,7 146,2 142,2 140,3 138,8 137,6
Indtægtsbevilling ......................................... 8,9 7,0 8,4 7,9 7,4 6,6 6,1

10. Scandlines A/S
Udgift ................................................... 145,4 143,7 146,2 142,2 140,3 138,8 137,6
44. Tilskud til personer ....................... 145,4 143,7 146,2 142,2 140,3 138,8 137,6
Indtægt ................................................ 8,9 7,0 8,4 7,9 7,4 6,6 6,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 8,9 7,0 8,4 7,9 7,4 6,6 6,1

10. Scandlines A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen
på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet
udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10. Statsbanerne.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 2.235 575
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 60,5 56,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 63,4 62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 32,0 27,8

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 2.329 612
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 53,5 51,4

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 892 778 820 410 42

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 1.165 1.167 1.160 1.153 1.151
Heraf forventet tilgang........................ 22 35 23 29 27
Heraf forventet afgang........................ 20 42 30 31 30
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret
ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr.
112.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S, primo 2013:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 96,0 99,3 101,0 104,3 105,8 106,5 107,3
Indtægtsbevilling ......................................... 20,7 33,3 15,3 14,4 13,6 12,8 12,1

10. BG Bank A/S
Udgift ................................................... 96,0 99,3 101,0 104,3 105,8 106,5 107,3
44. Tilskud til personer ....................... 96,0 99,3 101,0 104,3 105,8 106,5 107,3
Indtægt ................................................ 20,7 33,3 15,3 14,4 13,6 12,8 12,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 20,7 33,3 15,3 14,4 13,6 12,8 12,1

10. BG Bank A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Pensionsud-
giften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S afhol-
des endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt. 122
af 30. november 1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 874 35
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,7 54,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 63,9 67,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 27,6 26,7

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 117 9
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 56,5 53,1

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 11 35 46 27 7

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 864 872 874 884 890
Heraf forventet tilgang........................ 14 11 26 15 16
Heraf forventet afgang........................ 6 9 16 9 7
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret
ved BG Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S , primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 173,4 186,1 185,9 201,9 201,9 202,8 201,8

10. Tidligere tjenestemandsansatte
ved TDC A/S
Udgift ................................................... 173,4 186,1 185,9 201,9 201,9 202,8 201,8
44. Tilskud til personer ....................... 173,4 186,1 185,9 201,9 201,9 202,8 201,8

10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S
Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S -

bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensions-
reglerne - jf. § 11 i oprindelig lov nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om visse forhold
på telekommunikationsområdet, § 2 i oprindelig lov nr. 399 af 13. maj 1992 med senere æn-
dringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland
A/S § 1 i oprindelig lov nr. 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personale-
mæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland
A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter
deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pen-
sionsordning. Jf. akt. 277 af 24. maj 2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i
forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed
uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen
fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt. 386 af 16. august 1994 har selskabet
en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere
statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark
A/S, nu TDC A/S.

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1. juli 1994.

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 186 533
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 56,0 57,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 64,2 62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 28,4 28,7

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 55 206
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 53,4 54,0

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 63 66 84 47 1
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ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved TDC A/S , primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (Lovbunden)
Ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair er Navair oprettet som en selvstændig offentlig

virksomhed. Kontoen er som følge heraf flyttet fra hovedområdet "Tjenestemænd i staten og
folkekirken mv." til nærværende hovedområde.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 23,0 22,9 25,4 28,2 29,6 30,6 32,6
Indtægtsbevilling ......................................... 39,3 38,0 38,2 36,4 35,3 34,0 33,4

10. NAVIAIR selvstændig offentlig
 virksomhed

Udgift ................................................... 23,0 22,9 25,4 28,2 29,6 30,6 32,6
44. Tilskud til personer ....................... 23,0 22,9 25,4 28,2 29,6 30,6 32,6
Indtægt ................................................ 39,3 38,0 38,2 36,4 35,3 34,0 33,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 39,3 38,0 38,2 36,4 35,3 34,0 33,4

10. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt. 199 af 16. maj 2001 er det i forbindelse med Fly-
vesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et
aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36 for personale med ret til statslig
tjenestemandspension ved Flyvesikringstjenesten. Pensionsbidraget er senest med virkning
fra 1. januar 2011 fastsat forskelligt for 2 delte grupperinger, idet der for gruppe 1 (flyvele-
dere med pligtig afgangsalder 55 år) afregnes: 27,4 pct. af den pensionsgivende løn. For
øvrige, samlet i gruppe 2 afregnes: 22,2 pct. af den pensionsgivende løn.

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 1.436 1.437 1.441 1.451 1.465
Heraf forventet tilgang........................ 22 33 45 48 46
Heraf forventet afgang........................ 21 29 35 34 43

Mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 672 493
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 59,3 57,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 63,2 62,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 30,3 28,4

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 265 155
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 54,8 54,6

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 74 117 148 76 5



§ 36.21.06.10. 29

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedslønafskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Naviair, primo 2013:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106
og 115) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 83,9 84,9 87,2 86,3 86,3 86,3 85,4
Indtægtsbevilling ......................................... 3,4 3,6 2,8 14,5 14,4 14,3 14,2

10. Combus A/S
Udgift ................................................... 33,4 34,0 36,1 35,2 35,3 35,5 35,2
44. Tilskud til personer ....................... 33,4 34,0 36,1 35,2 35,3 35,5 35,2

11. Koncessionerede selskaber
 (tekstanm. 106)

Udgift ................................................... 34,6 34,7 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
44. Tilskud til personer ....................... 34,6 34,7 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

12. W. S. Atkins International Ltd.
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7
44. Tilskud til personer ....................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7
Indtægt ................................................ 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

13. Overdragne statshavne
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

14. Københavns Lufthavne A/S
 (tekstanm. 115)

Udgift ................................................... 14,2 14,5 15,4 15,5 15,4 15,2 14,9
44. Tilskud til personer ....................... 14,2 14,5 15,4 15,5 15,4 15,2 14,9
Indtægt ................................................ 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 140 148 160 171 179
Heraf forventet tilgang........................ 10 12 13 12 13
Heraf forventet afgang........................ 2 0 2 4 1

Mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 93 25
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 59,0 58,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 61,4 59,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 29,3 29,1

Mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 307 124
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 46,7 45,8

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 277 71 52 27 4
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16. Odense Lufthavn
Udgift ................................................... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
44. Tilskud til personer ....................... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

18. Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,4 - 11,8 11,8 11,8 11,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 0,4 - 11,8 11,8 11,8 11,8

10. Combus A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen
på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet
udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)
På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra konces-

sionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons
Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for
ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på konto 36.21.05.10. Tidligere tjeneste-
mandsansatte ved TDC A/S.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt. 273 af 27. juni 2001 er Banestyrelsens Rådgiv-
ningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat
pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.

13. Overdragne statshavne

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller
selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har
bevaret retten til tjenestemandspension mv., skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pen-
sionsbidrag til finanslovens § 36. Der henvises til oprindelig lov nr. 326 af 28. maj 1999 om
havne og senest akt. 260 af 27. juni 2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct.

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 481 493 499 505 517
Heraf forventet tilgang........................ 22 16 18 29 19
Heraf forventet afgang........................ 10 10 12 17 15

Mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 362 42
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,0 61,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 0,0 0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 14,1 10,9
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14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen
på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet
udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.11.08. Der henvises til
lovbekendtgørelse nr. 517 af 9. juni 2000 med senere ændringer om Københavns Lufthavne
A/S.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret
ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S,
primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

16. Odense Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. I lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense
Lufthavne forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense
Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbe-
taler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne
i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. konto 28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og
Odense Lufthavne.

18. Udbetaling Danmark

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I medfør af LB nr. 334 af 22. marts 2013 om lov om eta-
blering af den selvejende institution Udbetaling Danmark og lov nr. 494 af 21. maj 2013
om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mel-
lemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og forskellige andre love,
overgik en række af de tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftigede med
opgaverne i kommunerne, til at være ansat i Social-, Børne- og Integrationsministeriet. De
er ansat på tidspunkterne for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 135 139 144 144 143
Heraf forventet tilgang........................ 8 7 6 0 2
Heraf forventet afgang........................ 4 2 6 1 3

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 86 22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 54,7 52,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,0 65,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 25,5 29,8

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 28 10
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 58,1 50,8

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 5 9 13 7 4
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hidtidige vilkår, herunder pensionsvilkår. Tjenestemændene udlånes ved særskilt aftale fra
Social-, Børne- og Integrationsministeriet til ATP. Aftalen regulerer bl.a. vilkår for fastsæt-
telsen af pensionsbidrag. Statens udgifter ved tjenestemændenes fremtidige pensionsoptjening
i den statslige tjenestemandspensionsordning forudsættes afdækket ved pensionsbidragsbeta-
ling fra Udbetaling Danmark, og bidraget er fastsat aktuarmæssigt til 23,5 pct. med hjemmel
i tekstanmærkning nr. 100 til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tjenestemænd, der er
udlånt til Udbetaling Danmark, vil ved pensionering fra denne ansættelse få udbetalt den
samlede pension fra staten, idet principper for beregning, administration, refusion, revision
m.v. følger reglerne i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i
forbindelse med kommunalreformen. Refusionsopgørelse og -betaling mellem staten og den
enkelte kommune for optjent pensionsret i løbet af den kommunale ansættelsesperiode vil
således blive opgjort efter disse delingsregler.
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Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102
og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden)
Ifølge § 12 i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. afholder

staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i
folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Fi-
nansministeriet, Statens Administration.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og
lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31. december
2006.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 6.381,0 6.733,1 6.985,4 7.469,1 7.578,3 7.645,9 7.673,6
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 217,8 222,0 225,5 228,5

10. Pensioner til tjenestemænd i fol-
 keskolen mv.

Udgift ................................................... 6.381,0 6.733,1 6.985,4 7.469,1 7.578,3 7.645,9 7.673,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 6.381,0 6.733,1 6.985,4 7.469,1 7.578,3 7.645,9 7.673,6
Indtægt ................................................ - - - 217,8 222,0 225,5 228,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 217,8 222,0 225,5 228,5

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 43.158 44.344 45.469 46.365 47.032
Heraf forventet tilgang........................ 2.641 2.552 2.401 2.194 2.018
Heraf forventet afgang........................ 1.455 1.427 1.505 1.527 1.496

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 14.958 21.692
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,4 62,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,8 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 30,3 29,3
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Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i Folkeskolen, primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden)
Ifølge § 12, stk. 5 i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv.

afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kommune,
som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad hovedkonto
36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen, såfremt ansættelse ved det Køben-
havnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages
af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af
det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere,
rektorer mv. optaget ad hovedkonto 36.31.01.

I januar 2012 udbetalte Københavns Kommune knap 2.000 lærerpensioner mod statslig re-
fusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 365,8 307,6 360,0 350,0 350,0 350,0 350,0

10. Københavns kommunale skole-
 væsen

Udgift ................................................... 365,8 307,6 360,0 350,0 350,0 350,0 350,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 365,8 307,6 360,0 350,0 350,0 350,0 350,0

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lov-
bunden)

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grund-
læggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under
Undervisningsministeriet, jf. § 13 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 med senere ændringer og § 26,
stk. 7 - 9 i LB nr. 228 af 17. marts 2006 om lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre
selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.. Ifølge BK nr. 965 af 14. oktober 2005
om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen overgår pensions-
forpligtelsen for de tjenestemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 01/01/2007 er ansat ved
selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenestemand, ansat i en af disse institutioner på
grund af arbejdsmangel eller uegnethed, refunderer den enkelte institution statskassen pensions-
udgiften, indtil den pensionerede bliver 63½ år. Det samme gælder udgiften til førtidspension for
tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratræ-
delsesordning, idet den enkelte institution refunderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte til-
svarende måtte nå 63½ års-alderen.

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 4.248 6.441
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 59,9 60,8

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 18 679 4.486 4.971 539
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 81,2 94,9 90,0 107,2 106,7 106,2 105,4
Indtægtsbevilling ......................................... 42,6 30,1 41,0 20,0 20,0 20,0 20,0

10. Pensionsforpligtelser ved gym-
nasieskoler, VUC, mv.
Udgift ................................................... 81,2 94,9 90,0 107,2 106,7 106,2 105,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 81,2 94,9 90,0 107,2 106,7 106,2 105,4
Indtægt ................................................ 42,6 30,1 41,0 20,0 20,0 20,0 20,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 42,6 30,1 41,0 20,0 20,0 20,0 20,0

10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenestemandsansat
personale ved selvejende institutioner dannet i forbindelse med kommunalreformen. Pen-
sionsbidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid
gældende regler vedrørende ansatte i tjenestemandsstillinger. Bidraget er for nærværende
fastsat til 15 pct.

36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)

36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 796,0 797,4 792,2 773,1 759,2 743,9 728,8
Indtægtsbevilling ......................................... 83,7 76,4 76,5 67,6 63,7 58,4 53,9

10. Civilarbejderloven
Udgift ................................................... 796,0 797,4 792,2 773,1 759,2 743,9 728,8
44. Tilskud til personer ....................... 796,0 797,4 792,2 773,1 759,2 743,9 728,8
Indtægt ................................................ 83,7 76,4 76,5 67,6 63,7 58,4 53,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 83,7 76,4 76,5 67,6 63,7 58,4 53,9

10. Civilarbejderloven

ad 44. Tilskud til personer. Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i LB nr. 254 af 19. marts
2004 om lov om pensionering af civilt personel i forsvaret. Nyansættelse med pensionsret
kan ikke ske efter 31. dec. 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 9.773 9.694 9.599 9.497 9.352
Heraf forventet tilgang........................ 347 372 345 339 308
Heraf forventet afgang........................ 426 467 447 484 442
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret efter civilarbejderloven, primo 2013
:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)
De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tje-

nestemandspensionsordningen, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget
sig at dække pensionsordningernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse.
Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag
indtil 1969. Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august
1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder,
at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Finansministe-
riet, Statens Administration varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pen-
sionskasserne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat inden for
Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er
optaget i Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionskassen af 1925 for de
private eksamensskoler mv., skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et
pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. bekendtgørelse nr . 974 af 20.
november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner
under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret i medfør af lov nr. 310 af 24. april
1996, med senere ændringer, om ændring af forskellige pensionsbestemmelser.

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner ind-
betales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter,
mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

De kasser, der har selvstændig formue, afregner et eventuelt overskud efter modregning af
administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Underkonto 36.32.10.30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen er nedlagt i
forbindelse med Kassens omdannelse til en statslig pensionsordning. Som en statslig pensions-
ordning optræder bevillingerne nu ad konto 36.32.30.24. Pensionsordningen for lærere i friskolen
og efterskolen.

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 3.718 3.492
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 61,6 60,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,9 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 20,5 18,4

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 1.085 805
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 52,8 51,5

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 683 415 483 269 40
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 622,6 650,1 680,7 699,4 698,8 697,6 696,8
Indtægtsbevilling ......................................... 112,9 104,8 122,3 104,1 103,6 93,9 83,2

10. Pensionskassen af 1925
Udgift ................................................... 527,6 549,1 574,6 592,0 592,0 592,0 592,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 527,4 549,1 574,6 592,0 592,0 592,0 592,0
Indtægt ................................................ 111,8 103,7 121,6 104,0 103,5 93,8 83,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 111,8 103,7 121,6 104,0 103,5 93,8 83,1

60. Pensionsfonden af 1951
Udgift ................................................... 77,5 81,8 87,7 88,2 88,2 88,2 88,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 77,5 81,8 87,7 88,2 88,2 88,2 88,2
Indtægt ................................................ - - 0,2 - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,2 - - - -

70. Pensionskassen af 1950
Udgift ................................................... 17,5 19,2 18,4 19,2 18,6 17,4 16,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 17,5 19,2 18,4 19,2 18,6 17,4 16,6
Indtægt ................................................ 1,1 1,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,1 1,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Pensionskassen af 1925
Bevillingen dækker udgiften til pensioner til ledere og lærere ved private grundskoler og

eksamensskoler.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 3.719 3.885 4.023 4.174 4.272
Heraf forventet tilgang........................ 304 283 282 268 245
Heraf forventet afgang........................ 138 145 131 170 133

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 1.340 1.706
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,8 62,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 63,1 62,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 25,5 26,1
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ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1925, primo
2013:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

60. Pensionsfonden af 1951
Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen

i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969.
Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsfonden af 1951, primo
2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

70. Pensionskassen af 1950
Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige

private kirkelige institutioner. Ved akt. 10 af 22. oktober 1969 har Finansudvalget tiltrådt, at
pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske ny-
optagelser i pensionskassen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1950, primo
2013 :

Kilde: Oplyst af Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 2013 .

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 931 1.414
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 54,7 53,5

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 583 455 696 525 86

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 250 393
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 48,9 46,9

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 347 94 122 70 10

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 115 46
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 49,4 50,8

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 74 24 26 27 10
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36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 190,9 200,0 215,0 208,0 208,0 208,0 208,0
Indtægtsbevilling ......................................... 27,2 21,1 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0

10. Tjenestemænd ansat under
Grønlands Selvstyre eller en
kommune i Grønland
Udgift ................................................... 168,4 175,6 190,0 185,0 185,0 185,0 185,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 168,4 175,6 190,0 185,0 185,0 185,0 185,0
Indtægt ................................................ 27,2 21,1 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 27,2 21,1 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0

30. Færøernes skolevæsen
Udgift ................................................... 22,5 24,4 25,0 23,0 23,0 23,0 23,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 22,5 24,4 25,0 23,0 23,0 23,0 23,0

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland

ad 44. Tilskud til personer. Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til
tjenestemænd ansat ved Grønlands Selvstyre eller ved kommuner i Grønland, jf. LB nr. 661
af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i
Grønland.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbi-
drag til statskassen, jf. LB nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om
pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland. Procentsatsen for pensionsbidraget fast-
sættes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske
Kommuners Landsforening.

30. Færøernes skolevæsen
Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987

var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive
tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder,
der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov nr. 474 af 10. juni 1997 om ophævelse af
lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne.
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36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123 og
132) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2.592,0 2.723,5 2.776,4 2.953,4 2.991,2 2.998,1 2.998,4
Indtægtsbevilling ......................................... 1.387,7 514,3 502,7 494,9 466,3 446,2 428,0

10. Hypotekbanken
Udgift ................................................... 3,6 3,1 2,1 2,7 2,3 2,2 1,9
44. Tilskud til personer ....................... 3,6 3,1 2,1 2,7 2,3 2,2 1,9

11. Pensionsordningen for Højsko-
ler, Landbrugsskoler og Hus-

 holdningskoler
Udgift ................................................... 135,5 142,8 147,3 153,5 155,9 157,0 158,8
44. Tilskud til personer ....................... 135,5 142,8 147,3 153,5 155,9 157,0 158,8

 Indtægt ................................................ 15,2 14,2 13,6 12,6 11,5 10,6 9,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 15,2 14,2 13,6 12,6 11,5 10,6 9,7

12. Pensionsordningen af 1976
 (tekstanm. 111)

Udgift ................................................... 827,4 876,8 863,7 945,3 945,0 929,8 912,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 827,4 876,8 863,7 945,3 945,0 929,8 912,4
Indtægt ................................................ - - - 4,4 5,4 6,0 6,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 4,4 5,4 6,0 6,2

13. Pensionsordningen for tjeneste-
mænd ved Samfundet og Hjem-
met for Vanføre (tekstanm. 123)
Udgift ................................................... 3,0 2,9 5,9 5,4 4,9 4,3 3,3
44. Tilskud til personer ....................... 3,0 2,9 5,9 5,4 4,9 4,3 3,3
Indtægt ................................................ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

14. Apotekervæsenets Pensionsord-
 ning

Udgift ................................................... 170,8 173,7 180,5 179,3 177,3 174,6 171,4
44. Tilskud til personer ....................... 170,8 173,7 180,5 179,3 177,3 174,6 171,4
Indtægt ................................................ 191,6 170,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 191,6 170,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

15. Kolonien Filadelfias pensions-
ordning (tekstanm. 123)
Udgift ................................................... 13,6 13,4 12,1 11,1 10,4 9,3 8,7
44. Tilskud til personer ....................... 13,6 13,4 12,1 11,1 10,4 9,3 8,7
Indtægt ................................................ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

16. Pensionsordning vedr. kødkon-
 trollen

Udgift ................................................... 11,9 11,4 10,4 8,9 8,7 7,3 7,2
44. Tilskud til personer ....................... 11,9 11,4 10,4 8,9 8,7 7,3 7,2

17. Pensioner til tjenestemandslig-
nende ansatte ved tilskudsberet-

 tigede museer
Udgift ................................................... 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6
44. Tilskud til personer ....................... 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6

18. Det danske Hedeselskab
Udgift ................................................... 8,2 7,7 5,4 5,2 4,5 3,6 2,9
44. Tilskud til personer ....................... 8,2 7,7 5,4 5,2 4,5 3,6 2,9
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19. Pensionsordningen for tjeneste-
mandsansat personale ved DR
Udgift ................................................... 92,4 92,7 87,2 86,8 84,0 80,8 78,0
44. Tilskud til personer ....................... 92,4 92,7 87,2 86,8 84,0 80,8 78,0
Indtægt ................................................ 891,0 62,6 62,8 61,9 61,9 61,9 61,9
25. Finansielle indtægter .................... 878,6 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 12,4 11,8 12,0 11,1 11,1 11,1 11,1

20. Kennedy Centeret
Udgift ................................................... - - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4

21. Pensionsordningen for visse an-
satte ved Det Kgl. Teater
Udgift ................................................... 64,8 64,5 62,1 62,1 61,0 59,5 57,6
44. Tilskud til personer ....................... 64,8 64,5 62,1 62,1 61,0 59,5 57,6
Indtægt ................................................ 7,4 7,0 7,5 6,5 6,5 6,3 6,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 7,4 7,0 7,5 6,5 6,5 6,3 6,3

22. Nationalforeningens Pensions-
ordning (tekstanm. 123)
Udgift ................................................... 3,5 3,3 3,2 2,6 2,1 1,7 1,3
44. Tilskud til personer ....................... 3,5 3,3 3,2 2,6 2,1 1,7 1,3

23. Pensionsordningen for Erhvervs-
 skoler

Udgift ................................................... 795,1 833,4 869,5 912,3 926,8 936,1 938,8
44. Tilskud til personer ....................... 795,1 833,4 869,5 912,3 926,8 936,1 938,8
Indtægt ................................................ 124,8 114,1 107,0 99,8 89,3 79,1 70,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 124,8 114,1 107,0 99,8 89,3 79,1 70,7

24. Pensionsordningen for lærere i
friskolen og efterskolen (tekst-

 anm. 121)
Udgift ................................................... 461,3 496,9 526,1 577,4 607,5 631,1 655,5
44. Tilskud til personer ....................... - - - 577,4 607,5 631,1 655,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 461,3 496,9 526,1 - - - -
 Indtægt ................................................ 157,2 146,0 136,5 134,0 116,0 106,6 97,5

25. Finansielle indtægter .................... - - - 8,5 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 157,2 146,0 136,5 125,5 116,0 106,6 97,5

10. Hypotekbanken
Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt. 449 af 1994/95. I henhold til oprindelig lov nr.

451 af 30. juni 1993 om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning,
jf. oprindelig LB nr. 631 af 23 juli 1993 om lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Fi-
nansforvaltning, tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter
regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov nr. 903
af 16. december 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning
med senere ændringer. Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor
som en lukket ordning efter 1. januar 1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tje-
nestemandsansættelse pr. 1. januar 1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter
denne dato, føres herefter på konto 36.11.08.04., ligesom pensionsbidragene optages under konto
36.11.08.07.
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11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningskoler
Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig

pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer,
der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.

Pensionsordningen erstatter Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Hushold-
ningsskoler mv., der er nedlagt med virkning fra 1. januar 2006. Omdannelsen indebærer ikke
ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder, jf. i øvrigt akt. 10 af 22. oktober 1969.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for højskoler,
mv., primo 2013:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111)
Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af

Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområ-
det fra statsligt til kommunalt regi (jf. akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle under-
støttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særforsorgsinstitutioner, jf. akt. 172 af 1979/80) pr. 1. januar 1980 i forbindelse
med særforsorgens overførsel til (amts)kommunalt regi (oprindelig LB nr. 102 af 17. februar
2004 om lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v.)

- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Selvstyre og grønlandske kommuner) fra 1. ja-
nuar 1980.

- Ved børneforsorgen og særforsorgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende
elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 1. januar 1988 (lov nr. 719 af
18. november 1987, (afløst af lov nr. 393 af 22. juni 1993 om tilskud til Færøernes hjem-
mestyre) og akt. 128 af 1987/88).

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 1.425 1.490 1.553 1.612 1.655
Heraf forventet tilgang........................ 111 123 109 95 116
Heraf forventet afgang........................ 46 60 50 52 56

mænd Kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 746 442
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 63,2 62,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 63,0 62,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 14,8 13,9

mænd Kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 157 112
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 55,5 54,1

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 53 75 77 54 10
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ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen af 1976,
primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekst-
anm. 123)

I forbindelse med overførsel af særforsorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog
staten pr. 1. januar 1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjene-
stemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt. 172 af 1979/80, nu Pen-
sionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer,
der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs
private virksomheder.

14. Apotekervæsenets Pensionsordning
Pensionsordningen er fra 1. april 1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingsha-

vende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. LB nr.
855 af 4. august 2008 om lov om apoteksvirksomhed og BK nr. 192 af 23. marts 1995 om
Apotekervæsenets Pensionsordning.

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15
pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansmini-
steriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til
apotekets bruttoomsætning. Procentsatsen fastsættes af sundhedsministeren.

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 8.290 8.513 8.666 8.714 8.638
Heraf forventet tilgang........................ 433 384 276 204 136
Heraf forventet afgang........................ 210 231 228 280 243

mænd Kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 1.209 6.352
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 63,1 62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,8 61,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 21,0 20,7

mænd Kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 51 460
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 62,7 61,8

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 1 8 39 395 71
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ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Apotekervæsenet, primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)
I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på

Kolonien Filadelfia pr. 1. januar 1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for
medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen
I forbindelse med et retsforlig indgået den 30. oktober 1996 mellem Landbrugs-og Fiskeri-

ministeriet og Danske Slagtermesters Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der
ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgåede
overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn, der modsvarer dækning
af pensionsforpligtelserne til tjenestemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for
overdyrlæger indtægtsføres herefter ad konto 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenestemandsansatte ved dette ministerium,
ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på konto 36.11.08.04. Tjeneste-
mænd i andre ministerier og styrelser m.v.

17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer
De pågældende museer er Kunstindustrimuséet i København, "Den gamle By", Forhistorisk

museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 1.136 1.170 1.181 1.183 1.182
Heraf forventet tilgang........................ 85 60 69 52 49
Heraf forventet afgang........................ 51 49 67 53 56

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 290 560
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 65,5 63,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 66,2 64,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 27,1 24,8

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 66 141
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 62,5 61,0

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 0 6 60 94 48
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18. Det danske Hedeselskab
Jf. akt. 163 af 5. marts 1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs

tjenestemænd.

19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR
Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanm. nr. 132 og anmærkning hertil pensionsfor-

pligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig pen-
sionsordning.

Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR - ved siden
af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til statskassen v./FL §
36 - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til og med 2022 til afdækning af allerede
optjent pensionsret pr. 31. december 2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat til 50,8 mio. kr.

For aktive tjenestemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuarmæssigt
fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenestemænds fremad-
rettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptag.

20. Kennedy Centeret

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Tjenestemænd ved Kennedy Centeret er fra 1. juli 2012
overført til ansættelse som tjenestemænd i Region Hovedstaden. Tjenestemændene har ret til
statslig tjenestemandspension, efter de statslige skalatrin, de blev virksomhedsoverdraget med
og lønnen fastsættes efter de regionale aftaler, jf. lov nr. 552 af 18. juni 2012 om overførsel
af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy
Centret til Region Hovedstaden. Såfremt de pågældende på et senere tidspunkt måtte overgå
til en anden tjenestemandsstilling i regionen, vil de ikke længere være omfattet af overfør-
selsloven. - Og de vil i så fald blive egentlige regionale tjenestemænd med ret til tjeneste-
mandspension fra regionen - og den statsligt optjente pensionsalder vil skulle overføres til
Region Hovedstaden med et individuelt overførselsbeløb efter aftalen herom. Pensionsbidra-
get er efter lovens § 1 stk. 5 fastsat på et aktuarmæssigt grundlag til 22,4 pct. Der er ikke
knyttet efterreguleringsbestemmelser til bidraget.

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater
Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overfør-

selsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30. december 1997.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 377 366 360 354 344
Heraf forventet tilgang........................ 4 2 5 2 4
Heraf forventet afgang........................ 15 8 11 12 14

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 134 141
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 55,7 48,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 56,0 50,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 28,4 24,7
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Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Det Kgl. Teater, primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)
Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 1. januar 1997 og omdannet til en statslig

pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået
til staten.

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler
Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den

samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.
Pensionsordningen for Erhvervsskoler erstatter Pensionskassen for Erhvervsskoler, der er

nedlagt med virkning fra 1. januar 1998. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes
pensionsrettigheder.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensione ringer (inkl. evt. rådighedsløn afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Er-
hvervsskoler , primo 2013 :

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 65 52
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 45,3 39,7

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 81 21 12 2 1

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 6.498 6.756 6.931 7.108 7.235
Heraf forventet tilgang........................ 483 441 395 368 350
Heraf forventet afgang........................ 225 266 218 241 263

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 4.092 1.000
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,9 62,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 63,3 63,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 21,9 23,0

mænd kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 1.183 543
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 58,3 56,2

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 137 304 595 575 116
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24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen (tekstanm. 121)
Jf. tekstanmærkning nr. 121 nedlægges Pensionskassen for lærere i friskolen og efterskolen

med virkning fra 2014, idet kassen omdannes til en statslig pensionsordning. Medlemmernes
pensionsrettigheder vil ikke blive ændret ved omdannelsen, og staten vil som hidtil afholde hele
udgiften til medlemmernes pensioner, som allerede i dag udbetales ved Statens Administration.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2013, egenpension:

1)  Inkl. sygd oms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for lærere i
friskolen mv. , primo 2013:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

2013 F-år 2015 2016 2017

Antal i alt ............................................ 4.262 4.516 4.753 5.020 5.237
Heraf forventet tilgang........................ 377 377 381 344 355
Heraf forventet afgang........................ 123 140 114 127 119

mænd Kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 1.584 2.047
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,1 61,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,5 62,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ........................................................... 22,4 20,8

mænd Kvinder

Antal i alt ........................................................................................................... 1.136 1.453
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 55,1 54,1

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 569 641 827 502 51



48 § 36.33.

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og
126) (Lovbunden)

Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egen-
understøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget
utjenstdygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i
staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar
egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan
ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarked-
spensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996
7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993
til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I
perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med
den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og budgetministeriets
cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pen-
sionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 55,7 52,4 55,5 48,5 48,8 49,0 49,0
Indtægtsbevilling ......................................... 3,8 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

10. Understøttelser, DSB
Udgift ................................................... 5,8 5,3 5,8 5,1 5,2 5,2 5,2
44. Tilskud til personer ....................... 5,8 5,3 5,8 5,1 5,2 5,2 5,2

11. Understøttelser, Post Danmark
Udgift ................................................... 4,0 3,6 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4
44. Tilskud til personer ....................... 4,0 3,6 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4

12. Understøttelser, Statsskovvæse-
 net

Udgift ................................................... 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
44. Tilskud til personer ....................... 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9

13. Understøttelser, fuldtidsbesk.
 redningsmænd

Udgift ................................................... 3,8 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
44. Tilskud til personer ....................... 3,8 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Indtægt ................................................ 3,8 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 3,8 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

14. Understøttelser, lokalt ansatte v.
 Udenrigstjenesten

Udgift ................................................... 1,9 2,2 2,0 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 1,9 2,2 2,0 - - - -

15. Understøttelser, andre
Udgift ................................................... 39,1 35,9 38,6 34,8 35,0 35,2 35,2
44. Tilskud til personer ....................... 39,1 35,9 38,6 34,8 35,0 35,2 35,2
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13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd
Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til

forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober
1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra konto 12.31.01.20. Understøttelsesordning,
redningsmænd.

14. Understøttelser, lokalt ansatte v. Udenrigstjenesten
Kontoen nedlægges, idet bevillings- og regnskabsansvaret samlet er overført til Udenrigsmi-

nisteriet, jf. tekstanmærkning nr. 102 ad konto 06.11.01. Udenrigstjenesten. Med bevillings-
overførslen samles udgifterne på området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder
såvel lønudgifter som udgifter til understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Over-
flytningen har ikke konsekvenser i forhold til modtagere af allerede anlagte understøttelser.

15. Understøttelser, andre
Fra 1. januar 2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu

Statens Administration, under denne konto.
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Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemands-
pensionsordningen

Jf. tekstanm. 127 forudsættes Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og
anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selv-
ejende institutioner med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i
tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dækning
af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de
overdragende myndigheder mv. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 34,9 42,1 45,6 56,5 63,2 70,0 76,7
Indtægtsbevilling ......................................... 35,1 42,3 45,6 56,5 63,2 70,0 76,7

20. Anvisning af pension for folke-
skolelærere uden for statstjene-

 stemandspensionsordningen
Udgift ................................................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
44. Tilskud til personer ....................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt ................................................ - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

30. Anvisning af pension for Folke-
kirkens kirkefunktionærer og

 stiftspersonale
Udgift ................................................... 34,9 42,1 45,0 55,9 62,6 69,4 76,1
44. Tilskud til personer ....................... 34,9 42,1 45,0 55,9 62,6 69,4 76,1
Indtægt ................................................ 35,1 42,3 45,0 55,9 62,6 69,4 76,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 35,1 42,3 45,0 55,9 62,6 69,4 76,1

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen
Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensions-

ordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil
modsvarende refusion fra kommunen.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udfø-
relsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale
Kontoen vedrører anvisning af pension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktio-

nærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og
den hertil modsvarende refusion fra Folkekirken (Fællesfonden), idet Statens Administration efter
aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folke-
kirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstaf-
regning fra Folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsop-
gave.
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Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg (Lovbunden)
Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til lov nr. 724 af 15. september 1999

om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing i perioden 1957-1971, yder
staten et indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved lov nr. 288 af 12. maj 1999, med senere
ændringer, om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes
Dyrtidsfond og forskellige andre love som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til
65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret
til folkepension som 65- årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65.
år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.530,2 1.608,9 1.660,0 1.655,0 1.638,0 1.621,0 1.604,0

10. Indekstillæg
Udgift ................................................... 1.530,2 1.608,9 1.660,0 1.655,0 1.638,0 1.621,0 1.604,0
44. Tilskud til personer ....................... 1.530,2 1.608,9 1.660,0 1.655,0 1.638,0 1.621,0 1.604,0
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Administrationsudgifter m.v.

36.61. Administrationsudgifter m.v.

36.61.03. Renter og retsomkostninger

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Renter
Udgift ................................................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

20. Retsomkostninger, gebyrer mv.
Udgift ................................................... 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5

10. Renter
Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36.

20. Retsomkostninger, gebyrer mv.
Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager anlagt mod Fi-

nansministeriet i tjenestemandspensionssager samt advokatbistand i forbindelse med pensionsaf-
taler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgifter til responsa fra Kammeradvokaten på
virksomhedsområdet for finanslovens § 36.

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden)
I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den

afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres
på denne konto.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1,1 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Afskrivning af uerholdelige pen-
 sionsbeløb

Udgift ................................................... 1,1 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 1,5 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 1,1 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra FL 99 og fremefter tillige de tilfælde, der

tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på FL 98. Tekstanmærkningen giver
hjemmel til at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pen-
sionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1992 og senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fra-

trædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 244 af 16. maj 1997 og blev senest ændret

på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjeneste-

mænd, der er valgt til borgmester eller rådmand.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 95 på baggrund af en tidligere nomerings-

lovbestemmelse og er senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved forsvaret kan bevare

deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige år-
sager overgår til en lavere lønnet stilling. Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til
akt. 310 af 12. juli 1985, og blev senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S,

der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med
flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden
for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med
staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem
staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjeneste-
mandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser,
jf. LB nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om lov om visse forhold på telekommuni-
kationsområdet. Tekstanmærkningen opføres i henhold til akt. 277 af 24. maj 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kom-

muner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.
På FL 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel

til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele, optjent i staten af de tjenestemænd, der
overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3
i lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse
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telekommunikationstjenester. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til te-
lefonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel
til den relevante pensionskasse i TDC-regi og der er stadig et antal aktive 'tjenestemænd' i
TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 77/78, jf. akt. 208 af 1975/76 og akt. 384
af 1975/76 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres

i henhold til tjenestemandspensionsloven.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 465 af 9. juni 1980.
Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1995, jf. akt. 315 af 24. juni 1994.

Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariaterne for Nordisk Mini-

sterråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depot-

bibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter
reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 231 af 16. maj 1986.

Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske

institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ik-
ke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 131 af 3. februar 1986.

Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er tidligere forelagt Finansudvalget, jf. akt

nr. 125 af 28. juni 2013.
For kommunalt ansatte lærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte

pædagoger omfattet af den statslige 'Pensionsordningen af 1976' indeholder tekstanmærkningen
hjemmel til med virkning fra 1. juli 2013 at opkræve kommunal medfinansiering af dele af den
samlede pensionsudgift for nypensionerede i de to grupper.

For nypensionerede lærere pr. 1. juli 2013 eller senere skal kommunen afholde den del af
pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For ledere i folkeskolen, dvs. personer, der pr. 1. juli 2013 var indplaceret på statsligt skala-
trin 48 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele
pensionsudgiften.

For ledere i folkeskolen, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret
på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det
statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i folkeskolen efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pen-
sionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For kommunalt ansatte pædagoger omfattet af Pensionsordningen af 1976 afholder kommu-
nen den del af pensionen, som ligger ud over det statslige skalatrin 37.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, dvs. personer der pr. 1. juli 2013 var på statsligt
skalatrin 46 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten
hele pensionsudgiften.
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For ledere i Pensionsordningen af 1976, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end
de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger
ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i Pensionsordningen af 1976 efter 1. juli 2013 afholder kommunen
den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 37.

Der gælder tilsvarende retningslinjer for medfinansiering af ægtefællepension.
Bestemmelserne i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.

§ 12 stk. 4 om kommunal finansiering af pensionsudgiften til lærere frem til tjenestemandens 63,5
år berøres ikke af ovenstående bestemmelser.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. nr. 125 af 28. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne

tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at
eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes
med 1. januar 1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i lov nr. 143 af 1994-95 om DSB Rederi A/S,
idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med
Deutsche Fahrgesellschaft Ostsee Gmbh (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter
tjenestemandsloven for udlånte tjenestemænd og tjenestemænd, der har bevaret deres tjeneste-
mandspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG, nu Scandlines
A/S. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines A/S' indbetaling af pen-
sionsbidrag til staten.

Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S,
organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd
i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenestemandspension vil kunne bevare ret til tjene-
stemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser
i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd.

Clipper Group A/S og Danske Færger A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at
hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved
frasalget omfattede tjenestemænd.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 118 af 18. december 1997 og er
senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 113.
I overensstemmelse med orienteringen i akt. 172 af 20 april1998, som følge af den afsagte

voldgiftskendelse, blev tekstanmærkningen ændret på TB 98 for at præcisere, hvilken pligt BG
Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbesluttede afskedigelser
(utilregnelighedspension).

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997, jf. akt. 122 af 30. november 1995
og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S, nu
Danske Bank A/S og er senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensi-

dige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 405 af 4. juni 1975.

Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tidligere tjenestemænd i Københavns Luft-

havns brand- og redningstjeneste, som er overgået til Københavns Lufthavne A/S, kan få forhøjet
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deres pensionsalder i forbindelse med fratræden mod, at Københavns Lufthavne A/S indbetaler
et kapitalbeløb til staten.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1994 som en konsekvens af lov nr. 428 af
13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S nu LB nr. 517 af 9 juni 2000 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 116.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere ret-

ningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1996 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 117.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø

kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om

udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole.

Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud

til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 299 af 24. marts 1977, og er

senest ændret på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne

Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat
kan være omfattet af LB nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale i forsvaret
mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 121.
I tekstanmærkningen søges optaget et nyt stk. 3.
Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjeneste-

mandspension efter principperne i tjenestemandslovgivningen, jf. i øvrigt akt. 515 af 1961/62 og
akt. 10 af 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere indenfor de statsgaranterede pen-
sionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat
pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået
den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for
at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der ge-
nerelt er lukket for nyoptagelse indenfor de statsgaranterede pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 97, men de bestemmelser der er overflyttet
til tekstanmærkningen på FL 99 er oprindeligt oprettet i henhold til akt. 274 af 24. marts 1976.
Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2000, idet der her er gennemført en præcisering af
pensionsrettighederne for visse tjenestemandslignende ansatte samt for tjenestemænd i Det danske
Hedeselskab, ligesom tekstanmærkningen gennemgik en mindre redaktionel ændring på FL 2012.

Ad nyt stk. 3.
Efterlønskassen er lukket for tilgang af medlemmer siden 1. august 1995 og har nu ca. 3.000

aktive medlemmer. Andre tilsvarende statsgaranterede pensionskasser, der er lukket for tilgang,
er blevet omdannet til en statslig pensionsordning under Finansministeriet i sammenhæng med
den seneste forretningsførers pensionering.
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Efterlønskassens forretningsfører er pensioneret fra 1. april 2012. Der er derfor taget skridt
til opløsning af Efterlønskassen i overensstemmelse med vedtægterne, der fordrer, at en beslut-
ning herom skal godkendes med ¾ flertal på 2 medlemsmøder. Forslaget blev imidlertid forkastet,
idet sammenlagt 27 medlemmer stemte for og 12 stemte imod. Dermed var ¾-kravet ikke opfyldt.

Kammeradvokaten har i en udtalelse til Finansministeriet vurderet, at der kan ske en
tvangsmæssig nedlæggelse af Efterlønskassen som en erstatningsfri regulering. Der er herved
bl.a. lagt vægt på, at Efterlønskassens formål og medlemmernes pensionsrettigheder vil blive vi-
dereført uforandret i statsligt regi, at efterlønskassen ikke hviler i sig selv, men er afhængig af
statslige tilskud, at Efterlønskassen som omdannet fra Understøttelseskassen er over 100 år
gammel, og at forholdene har ændret sig markant siden oprettelsen.

Staten har gennem en årrække afholdt hele udgiften til medlemmernes pensioner samt den
del af de administrative omkostninger, der ikke kan finansieres af afkastet af Efterlønskassens
formue. Alle aktuelle pensioner udbetales i dag af Statens Administration.

Medlemmernes pensionsrettigheder vil ikke blive ændret ved en omdannelse af Efterløns-
kassen til en statsgaranteret pensionsordning, og de to fuldtidsansatte medarbejdere vil blive til-
budt ansættelse i Finansministeriet i overensstemmelse med reglerne i lov om virksomhedsover-
dragelse.

Finansministeriet finder, at medlemsudviklingen, sikring af administrativ kontinuitet ved at
de to medarbejdere kan følge med opgaverne til en ansættelse i Finansministeriet, samt hensynet
til en - for staten - økonomisk forsvarlig drift af Efterlønskassens funktioner tilsiger, at omdan-
nelsen gennemføres på baggrund af Kammeradvokatens udtalelse - uanset det foran beskrevne
afstemningsresultat, der er baseret på 12 nej-stemmer ud af Efterlønskassens ca. 7.000 aktive og
passive medlemmer.

Efterlønskassens formue udgør ca. 10 mio. kr. i obligationer. I forbindelse med nedlæggelsen
af Efterlønskassen forudsættes formuen realiseret og provenuet indbetales kontant til staten ved
FL § 36.

Ad tekstanmærkning nr. 123.
Stk. 1-3 i tekstanmærkning nr. 55 på FL 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning

nr. 121. jf. anmærkninger til 36.32.30.12., 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22. Tekstan-
mærkningen omhandler pensionsbyrdefordelingen vedrørende en række statslige pensionsordnin-
ger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 172 af 1979/80, og senest ændret
på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 124.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde understøttelse til personer med længere-

varende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Tekstanmærkningen er ændret med akt 118
af 04/05/2005.

Tekstanmærkningen giver i stk. 4 - jf. akt. 17 af 23. oktober 2008 - hjemmel til at der ses
bort fra 30 års-alderskravet i de gældende regler for ydelse af understøttelse til personer og til
efterladte personer til personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte
medarbejdere ved danske, diplomatiske repræsentationer i udlandet. Fravigelsen fra alderskravet
sker i tilfælde, hvor ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten. Alderskravet kan endvidere
fraviges ved afsked på grund af invaliditet som følge af tilskadekomst i tjenesten, fremkaldt af
en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på medarbejdere ved danske
repræsentationer.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af understøttelsesudgiften mellem stat og

kommune mv. i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.
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Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 209 af 9. februar 1976, og senest
ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte

redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede
redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere,
bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har si-
den 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 per-
soner ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Farvandsvæsenet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, båd-
mænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for red-
ningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre ve-
derlag, kunne bevilges en mindre understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæf-
tigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med
hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De
pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fra-
træden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnå en un-
derstøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestem-
melser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til
understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte
regulativ til fhv. stationsledere, bådførere redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæ-
senet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel
til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet ny-
beregnede understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning
for den pågældende personalegruppe.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 127.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegnings-

og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts
1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes
vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens ud-
giften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensions-
ordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning
o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisnings-
opgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2000 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 128.
Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af

statslige opgaver, at indgå aftale med en leverandør om, at ansatte efter civilarbejderloven, jf.
LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civil-
arbejderloven) kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til
leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2005.
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Ad tekstanmærkning nr. 129.
Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede

pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning, eller i forbindelse med bestyrelserne for
disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen - jf. akt. 180 af 4 september 2007 - giver hjemmel til at tjenestemands-

ansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning,
kan bevare retten til tjenestemandspension.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2008.
Ad nyt stk. 3
Stykket optages til præcisering af den ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair samt den

i lovforslagets bemærkninger omtalte aftale om øvrige tjenestemænds bevarelse af ret til tjene-
stemandspension ved overgang til overenskomstansættelse på særlige vilkår. Der henvises i øvrigt
til de i henhold til denne lovgivning fastsatte pensionsbidrag og efterreguleringsordning.

Ad tekstanmærkning nr. 131 ad 36.11.08
I 2001 vedtog Folketinget - jf. lov nr. 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjeneste-

mandspensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1. januar 2002. Med tekstan-
mærkningen - der retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof
og Kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensions-
forpligtigelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtelser, nu også er
gældende for Kronprinsens hof.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 132.
Tekstanmærkningen er optaget på FL 2011 i forbindelse med omdannelse af Danmarks Ra-

dios Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning med virkning pr. 1. januar
2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag.

Det blev forudsat, at Staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle over-
tage kassens samlede pensionsforpligtelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig
forudsattes det, at Staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i for-
hold til pensionskassens forpligtelser.

Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til Staten (v/FL
§ 36), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelses-
rente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens likvide formue, opgjort pr.
01/01/2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4 mio. kr., som indbetales som
fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct. Betalingen til staten (FL § 36)
gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30. juni 2011, og med endelig afvikling pr. 30. juni
2022. Det årlige beløb er fastlagt til 50,8 mio. kr.

Til dækning af de pr. 1. januar 2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pen-
sionsoptjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til
Staten (FL § 36) på 27,7 pct., under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og for-
ventet skalatrinsudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem Staten
og DR.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og Staten.
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§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 21.560,4 28.174,4 6.614,0
Indtægtsbudget ....................................................................... -1.484,4 16.982,8 15.498,4

Renter af statsgæld .................................................................................. 25.787,1 6.614,0
37.11. Indenlandsk statsgæld ..................................................................... 23.423,4 4.069,6
37.12. Udenlandsk statsgæld ..................................................................... 2.363,7 2.544,4

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. ............. 198,1 3.581,6
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank .............................. 22,1 1.400,0
37.23. Fællesstatslige mellemværender ..................................................... 176,0 2.181,6

Fonde ......................................................................................................... 15.313,4 5.276,6
37.51. Den sociale pensionsfond ............................................................... 14.347,1 4.562,5
37.52. Højteknologifonden ......................................................................... 650,9 662,2
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse ..................................... 315,4 51,9

Renter til genudlån mv. ........................................................................... 1.471,3 5.615,1
37.61. Renter af genudlån mv. .................................................................. 1.312,1 3.912,6
37.62. Provision af lån med statsgaranti ................................................... - 145,6
37.63. Renter af særlige mellemværender ................................................. 159,2 1.556,9

Regulering af hensættelser ...................................................................... 2.387,3 1.025,1
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger ....................... 2.387,3 1.025,1

Artsoversigt:

Driftsposter ................................................................................................. 37,4 2,4
Interne statslige overførsler ....................................................................... 13.227,0 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 22,1 1.406,5
Finansielle poster ....................................................................................... 31.870,7 20.703,5
Aktivitet i alt .............................................................................................. 45.157,2 22.112,4
Bevilling i alt ............................................................................................. 45.157,2 22.112,4
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
Renter af statsgæld

37.11. Indenlandsk statsgæld
01. Renter ...................................................................................... 25.639,2 4.069,6
03. Øvrige driftsudgifter ............................................................... 21,6 -
04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og

derivater ................................................................................... - -
11. Fordelte emissionskurstab ....................................................... -2.502,3 -
12. Indeksopskrivning ................................................................... 264,9 -

37.12. Udenlandsk statsgæld
01. Renter ...................................................................................... 1.609,3 1.860,3
03. Øvrige driftsudgifter ............................................................... 15,0 -
04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursre-

guleringer af egne værdipapirer og derivater ........................ - -
11. Fordelte emissionskurstab ....................................................... 19,8 -
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske stats-

gæld ......................................................................................... 719,6 684,1

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks National-

bank ......................................................................................... - -
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank ................................... 22,1 1.400,0

37.23. Fællesstatslige mellemværender
01. Fællesstatslige mellemværender ............................................. 1,0 2,0
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Admini-

stration ..................................................................................... 7,3 7,5
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet .......... 167,7 2.172,1

 Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond
01. Driftsbudget ............................................................................. 14.347,1 4.562,5

37.52. Højteknologifonden
01. Driftsbudget ............................................................................. 650,9 662,2

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
01. Driftsbudget ............................................................................. 315,4 51,9
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Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.
01. Renter af indenlandske genudlån ........................................... 1.181,3 3.472,7
02. Renter af udenlandske genudlån ............................................ 130,8 439,9

37.62. Provision af lån med statsgaranti
01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti ........................... - 145,6

37.63. Renter af særlige mellemværender
01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration . 6,2 87,3
03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden . 153,0 -
04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke ..................... - 1.410,0
05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune ......... - 59,6

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger
01. Diskontering af tilsagnsordninger .......................................... 2.387,3 1.025,1
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§ 37. Renter
§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv.,
statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører
renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for
Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra
Danmarks Grundforskningsfond, Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse samt renter af genud-
lån mv. og regulering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 26.588,3 24.065,7 24.045,5 21.560,4 - - -
Udgift ......................................................... 39.810,8 36.263,7 33.667,6 28.174,4 - - -
Indtægt ....................................................... 13.222,5 12.198,0 9.622,1 6.614,0 - - -

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld .................................. 24.072,1 21.724,7 21.536,5 19.173,1 - - -
37.11. Indenlandsk statsgæld ................... 22.959,0 21.500,7 21.112,0 19.353,8 - - -
37.12. Udenlandsk statsgæld .................... 1.113,1 223,9 424,5 -180,7 - - -

Regulering af hensættelser ..................... 2.516,1 2.341,0 2.509,0 2.387,3 - - -
37.71. Regulering af hensættelser

vedr. tilsagnsordninger .................. 2.516,1 2.341,0 2.509,0 2.387,3 - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 8.256,5 3.555,1 2.259,8 -1.484,4 - - -
Udgift ......................................................... 18.509,0 19.092,5 17.311,1 16.982,8 - - -
Indtægt ....................................................... 26.765,4 22.647,6 19.570,9 15.498,4 - - -

Specifikation af nettotal:

Mellemværende med Nationalbanken,
Hypotekbanken m.v. ................................ 5.894,9 4.572,5 4.397,4 3.383,5 - - -
37.21. Mellemværende med Dan-

marks Nationalbank ...................... 3.959,2 2.519,3 2.437,3 1.377,9 - - -
37.23. Fællesstatslige mellemværen-

der .................................................. 1.935,7 2.053,2 1.960,1 2.005,6 - - -

Fonde ......................................................... -6.078,7 -9.011,8 -9.861,9 -10.036,8 - - -
37.51. Den sociale pensionsfond ............. -7.676,3 -9.542,4 -9.705,3 -9.784,6 - - -
37.52. Højteknologifonden ....................... 1.867,6 813,3 79,0 11,3 - - -
37.54. Fonden for Forebyggelse og

Fastholdelse ................................... -270,1 -282,7 -235,6 -263,5 - - -

Renter til genudlån mv. .......................... 7.418,9 7.000,5 6.667,0 4.143,8 - - -
37.61. Renter af genudlån mv. ................ 3.093,7 2.902,4 3.301,1 2.600,5 - - -
37.62. Provision af lån med statsga-

ranti ................................................ 117,8 120,1 144,3 145,6 - - -
37.63. Renter af særlige mellemvæ-

render ............................................. 4.207,4 3.977,9 3.221,6 1.397,7 - - -

Regulering af hensættelser ..................... 1.021,3 993,9 1.057,3 1.025,1 - - -
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37.71. Regulering af hensættelser
vedr. tilsagnsordninger .................. 1.021,3 993,9 1.057,3 1.025,1 - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Bevilling i alt ............................................. 18.331,8 20.510,6 21.785,7 23.044,8 - - -

Aktivitet i alt .............................................. 18.331,8 20.510,6 21.785,7 23.044,8 - - -
Udgift ..................................................... 58.319,8 55.356,2 50.978,7 45.157,2 - - -
Indtægt ................................................... 39.988,0 34.845,6 29.193,0 22.112,4 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 1.028,4 1.337,1 521,0 37,4 - - -
Indtægt ................................................... 3,7 58,5 1,0 2,4 - - -

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 12.182,3 13.009,8 13.124,8 13.227,0 - - -

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 35,6 37,9 36,3 22,1 - - -
Indtægt ................................................... 4.171,3 3.347,3 2.331,7 1.406,5 - - -

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 45.073,5 40.971,3 37.296,6 31.870,7 - - -
Indtægt ................................................... 35.813,1 31.439,8 26.860,3 20.703,5 - - -
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Renter af statsgæld

I forbindelse med indførelsen af nye principper for statsgældsområdet er periodiseringsprincip-
perne for renteudgifterne mv. ændret, jf. akt 203 af 14. april 1997.

Fra den 1. januar 1998 periodiseres renteudgifterne efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere
gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings/terminstidspunk-
terne. De nye principper skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgæl-
den i et givet år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i
statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter
Underkonto 10 og 20 giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Ind-
tægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvares af udgifter i form
af tilgang af periodiserede renter. På samme måde modsvares udgifter af den del af renteter-
minsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år, af indtægter i form af nedbringelse
af periodiserede renter.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 29.478,4 28.370,5 28.042,4 25.639,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 6.043,9 5.145,6 4.265,8 4.069,6 - - -

10. Betalte renter
Udgift ................................................... 26.884,7 25.899,9 25.553,3 23.263,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 26.884,7 25.899,9 25.553,3 23.263,6 - - -
Indtægt ................................................ 3.667,8 2.509,4 2.066,5 1.846,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3.667,8 2.509,4 2.066,5 1.846,8 - - -

15. Præmier vedr. præmieobligatio-
 ner

Indtægt ................................................ 3,6 42,5 1,0 - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 3,6 3,4 1,0 - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. - 39,1 - - - - -

20. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 2.593,7 2.470,6 2.489,1 2.375,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2.593,7 2.470,6 2.489,1 2.375,6 - - -
Indtægt ................................................ 2.372,5 2.593,7 2.198,3 2.222,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2.372,5 2.593,7 2.198,3 2.222,8 - - -

25. Renter af sikkerhedsstillelelse
relateret til derivater
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -
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10. Betalte renter
På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhæn-
gende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden
sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

15. Præmier vedr. præmieobligationer
Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobliga-
tionslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010.

ad 21. Andre driftsindtægter. Indtægten vedrører ikke-udbetalte forældede præmieobligationsge-
vinster.

ad 28. Ekstraordinære indtægter. Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne
af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb.

20. Periodiserede renter
På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste
termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter,
opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

25. Renter af sikkerhedsstillelelse relateret til derivater
På denne konto bogføres renter, der vedrører forrentningen af stillet og modtaget sikkerhed
i forbindelse med statens swaps.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 19,8 23,0 21,6 21,6 - - -

10. Øvrige driftsudgifter
Udgift ................................................... 19,8 23,0 21,6 21,6 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 14,0 17,0 20,0 20,2 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 5,8 6,0 1,6 1,4 - - -

10. Øvrige driftsudgifter

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på
Nasdaq OMX, udgifter til registrering i Værdipapircentralen mv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af kontoen afholdes refusion af udgiften til den gratis
depotindskrivning af statspapirer hos Statens Administration samt alle administrative udgifter
vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.
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37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater
På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder bl.a. deri-
vater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb og terminering til statens be-
holdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering mv. budgetteres
der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2.946,0 1.852,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 208,7 266,8 - - - - -

10. Modtagne renter
Udgift ................................................... 1.235,3 655,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.235,3 655,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 107,5 163,5 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 107,5 163,5 - - - - -

30. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 1.710,7 1.197,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.710,7 1.197,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 101,2 103,3 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 101,2 103,3 - - - - -

10. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

30. Fordelte opkøbskurstab
På denne konto afholdes udgifter (indtægter), når staten opkøber egne papirer til kurs over
(under) pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter
et lineært princip over lånets restløbetid. Praksis i forbindelse med opkøb er, at de opkøbte
papirer straks annulleres. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført
fuldt ud i opkøbsåret.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater
På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater,
herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks
ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført
fuldt ud i termineringsåret.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab
Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Forskellen
mellem udstedelseskurs og pari kaldes emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100,
og emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. Staten modtager ved lånop-
tagelsen et provenu svarende til kursværdien, som indtægtsføres på kapitalposterne og udgiftsføres
på kapitalposterne til nominel værdi på afdragstidspunktet. Forskellen mellem kursværdi og no-
minel værdi er emissionskurstabet, som udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37.) under betegnelsen
fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en
emissionskursgevinst. Emissionskurstab fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip.
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Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. I takt med for-
delingen af emissionskurstab på § 37. Renter. nedskrives beholdningen af emissionskurstab som
kapitalindtægt på § 41.11.01. Fordelte emissionskurstab.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -3.232,5 -3.361,8 -2.833,0 -2.502,3 - - -

20. Fordelte emissionskurstab, lang-
 fristet gæld

Udgift ................................................... -3.616,1 -3.433,9 -2.809,7 -2.465,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -3.616,1 -3.433,9 -2.809,7 -2.465,1 - - -

30. Fordelte emissionskurstab, skat-
 kammerbeviser

Udgift ................................................... 383,6 72,1 -23,3 -37,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 383,6 72,1 -23,3 -37,2 - - -

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld
Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser
Fordelte emissionskurstab vedr. skatkammerbeviser.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

37.11.12. Indeksopskrivning
Når der udstedes indeksobligationer sker det til indekseret værdi. Henover lånets løbetid indeks-
opskrives hovedstolen løbende med forbrugerprisindekset. Værdien af den løbende indeksop-
skrivning af hovedstolen er en låneomkostning på linje med renteudgifter.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 29,4 146,8 264,9 - - -

10. Indeksopskrivning
Udgift ................................................... - 29,4 146,8 264,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 29,4 146,8 264,9 - - -

10. Indeksopskrivning
På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for inflationsforventningen og omfanget af
| låntagningen ændret.
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37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 6.040,3 5.060,8 2.945,0 1.609,3 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4.893,2 4.882,0 2.414,5 1.860,3 - - -

10. Betalte renter
Udgift ................................................... 5.691,2 4.920,6 2.457,8 1.835,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 5.691,2 4.920,6 2.457,8 1.835,3 - - -
Indtægt ................................................ 4.609,3 4.532,9 2.157,4 1.605,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 4.609,3 4.532,9 2.157,4 1.605,7 - - -

20. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 349,1 140,1 487,2 -226,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 349,1 140,1 487,2 -226,0 - - -
Indtægt ................................................ 283,9 349,1 257,1 254,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 283,9 349,1 257,1 254,6 - - -

10. Betalte renter
Opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret,

20. Periodiserede renter
Opgøres til årets ultimo valutakurser omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.20. Periodiserede
renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 34,5 14,9 20,0 15,0 - - -

10. Øvrige driftsudgifter
Udgift ................................................... 34,5 14,9 20,0 15,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 34,5 14,9 20,0 15,0 - - -

10. Øvrige driftsudgifter
På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, regi-
streringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.
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37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af
egne værdipapirer og derivater
På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet
derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens
beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter
mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -

10. Modtagne renter
Udgift ................................................... 0,2 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,2 - - - - - -

30. Fordelte opkøbskurstab
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

40. Fordelte opkøbskurstab relateret
 til derivater

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -

10. Modtagne renter
Opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner, jf. § 37.11.01. Modtagne renter.

30. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater
På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater,
herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks
ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført
fuldt ud i termineringsåret.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab
Heri er også inkluderet up-front betalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valuta-
kursrisiko, da sådanne up-front betalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 34,7 37,1 28,6 19,8 - - -

10. Fordelte emissionskurstab
Udgift ................................................... 34,7 37,1 28,6 19,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 34,7 37,1 28,6 19,8 - - -
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10. Fordelte emissionskurstab
Jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.973,2 1.896,8 2.787,2 719,6 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.076,7 1.903,7 2.941,8 684,1 - - -

10. Realiserede valutakursregulerin-
 ger

Udgift ................................................... 1.973,2 1.896,8 2.787,2 719,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.973,2 1.896,8 2.787,2 719,6 - - -
Indtægt ................................................ 2.076,7 1.903,7 2.941,8 684,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2.076,7 1.903,7 2.941,8 684,1 - - -

10. Realiserede valutakursreguleringer
På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisations-
princippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi op-
gjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til
kroner.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for valutakurs, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.
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Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.834,0 218,8 150,0 - - - -

10. Renter af statens mellemværen-
de med Danmarks Nationalbank
Udgift ................................................... 0,2 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,2 - - - - - -
Indtægt ................................................ 1.834,0 218,8 150,0 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.834,0 218,8 150,0 - - - -

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank
Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med foliorenten. Ifølge Traktaten om
den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt
for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 35,6 37,9 36,3 22,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.161,1 2.338,5 2.323,6 1.400,0 - - -

10. Overskud fra Danmarks Natio-
 nalbank

Indtægt ................................................ 2.161,1 2.338,5 2.323,6 1.400,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2.161,1 2.338,5 2.323,6 1.400,0 - - -

20. Grønlands del af overskuddet
Udgift ................................................... 21,6 23,3 22,0 13,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 21,6 23,3 22,0 13,8 - - -

30. Færøernes del af overskuddet
Udgift ................................................... 14,0 14,6 14,3 8,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,0 14,6 14,3 8,3 - - -
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10. Overskud fra Danmarks Nationalbank
Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i lov nr. 116 af 1936 om Danmarks
Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensynta-
gen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder
bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs
godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.
Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til
bankens behov for kapital. Overførslen i 2014 vedrører resultatet for 2013. Der budgetteres
med foregående års overskudsdisponering.

20. Grønlands del af overskuddet
I henhold til lov nr. 469 af 6. november 1985, § 12., modtager Grønland en forholdsmæssig
andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel
af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 1936 om Danmarks Nationalbank
§ 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal
i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af over-
skuddet svarer til ca. 1,0 pct.

30. Færøernes del af overskuddet
I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks
overskud beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede
seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår svarende til en pro-
centdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 1936 om Danmarks
Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer til ca. 0,6 pct.
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37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 0,6 0,5 1,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4,1 0,1 2,0 2,0 - - -

10. Renteindtægt af statslige penge-
 institutkonti

Indtægt ................................................ 4,1 0,1 2,0 2,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 4,1 0,1 2,0 2,0 - - -

30. Mellemværender med Kammer-
 advokaten

Udgift ................................................... 0,5 0,6 0,5 0,5 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,6 0,5 0,5 - - -

50. Mellemværender med Letløn
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - 0,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - 0,5 - - -

10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutkonti
På kontoen er indbudgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for
SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

30. Mellemværender med Kammeradvokaten
Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for ud-
læg for staten.

50. Mellemværender med Letløn
Udgiften vedrører den rentekompensation, Letløn skal give primærmodtagerne Arbejdsmar-
kedets Tillægspension og FerieKonto i forbindelse med videresendelsen af de til Letløn ind-
betalte bidrag til ATP og FerieKontoen.
Rentekompensationen beregnes i henhold til aftale mellem Letløn og de nævnte primær-
modtagere. Den rentesats, der danner baggrund for indgåelse af aftale om rentekompensation,
skal tage udgangspunkt i den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.
Den aftalte rente danner basis for beregningen af selve rentekompensationen. Kompensatio-
nen beregnes af de beløb, der skal videresendes til primærmodtagerne. Der beregnes rente
for den periode, der går fra det tidspunkt, hvor Letløn modtager indbetalinger til primær-
modtagerne, indtil videresendelsen.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration
Statens Administration kan - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af 22. maj
2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån
for at imødegå indlåsningseffekter. Ordningen om imødegåelse af indlåsningseffekter har til for-
mål at hjælpe boligejere, landmænd og virksomheder med at indfri lån baseret på højt forrentede
inkonverterbare obligationer i forbindelse med førtidig indfrielse. Indlåsningseffekterne er opstået
som følge af det begrænsede antal ejere og de tynde obligationsserier. Såfremt der ikke eksisterer
en ordning, kan det medføre, at låntager ved førtidig indfrielse må betale en merpris ved opkøb
af de pågældende inkonverterbare obligationer. Alternativt vil låntager mere eller mindre være
tvunget til at beholde lånet, indtil amortiseringen af lånet er sket. Indlåsningsordningen sikrer
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låntager mulighed for at indfri inkonverterbare lån til en kurs svarende til den aktuelle markeds-
rente. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil
kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed
forventes at være udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler
vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved
akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige
konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres fra år 1999 kursværdierne for ordningens
beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis volatilitet, da kursværdierne
er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.

Da ordningens udnyttelse er vanskelig at forudsige på forhånd, er budgetskønnene behæftet med
betydelig usikkerhed.

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse
af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån
mv., Statens Administration

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 14,8 14,3 13,4 7,3 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 12,9 8,5 9,4 7,5 - - -

10. Renteudgifter vedr. overtagen
 gæld

Udgift ................................................... 14,0 13,5 13,1 6,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 14,0 13,5 13,1 6,8 - - -

20. Renteindtægter vedr. obligatio-
 ner

Udgift ................................................... 0,8 0,8 0,3 0,5 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,8 0,8 0,3 0,5 - - -
Indtægt ................................................ 12,9 8,5 9,4 7,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 12,9 8,5 9,4 7,5 - - -

Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år.

Mio. kr. R
2005

R
2006

R
2007

R
2008

R
2009

R
2010

R
2011

R
2012

Overskud på § 37 ................................. -32,1 -53,0 -82,1 -106,4 -110,8 -117,2 -118,3 -123,3
Overskud på § 40 ................................. 211,8 346,4 281,4 146,4 151,5 101,4 163,7 185,4

Akkumuleret overskud ......................... 179,7 293,4 199,3 40,0 40,7 -15,8 45,4 62,1
Kursværdi af obligationsbeholdning .... 305,1 253,3 358,0 544,5 471,2 180,6 117,1 87,9
Kursværdi af overtagen gæld ............... 481,2 558,7 559,6 580,2 514,6 167,3 164,4 153,6

Akkumuleret resultat ............................ 3,6 -12,0 -2,3 4,3 -2,7 -2,5 -1,9 -3,6
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10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld
Det er forudsat, at overtagelserne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet
en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditob-
ligationer, såfremt det er muligt at opkøbe de bagvedliggende obligationer, ellers placeres
provenuet i statspapirer.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 25. Finansielle indtægter. Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb
af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk fordelagtigt
til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en
nettogæld jf. § 37.23.02.10. Renteindtægter vedr. overtagen gæld. Når det er fordelagtigt
omlægges desuden tidligere opkøbte statsobligationer til relevante inkonverterbare realkredi-
tobligationer. For at minimere ordningens renterisiko afstemmes varigheden af obligations-
beholdningen løbende, så den matcher varigheden af den overtagne gæld.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administra-
tionsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration.
Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet
Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning
af ind- og udlån på disses konti i Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem
(OBS) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig li-
kviditet.
Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institu-
tioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer
deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.
Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er
kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter
vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 177,3 71,8 189,4 167,7 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.111,3 2.131,3 2.152,0 2.172,1 - - -

10. Finansministeriets renter vedrø-
rende gammel ordning om selv-

 stændig likviditet
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,1 0,1 0,1 0,1 - - -
Indtægt ................................................ 2,2 - 2,0 2,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2,2 - 2,0 2,0 - - -

15. Finansministeriets renter vedrø-
rende ny ordning om selvstæn-

 dig likviditet
Udgift ................................................... 70,4 33,7 70,0 70,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 70,4 33,7 70,0 70,0 - - -
Indtægt ................................................ 780,5 772,6 800,0 800,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 780,5 772,6 800,0 800,0 - - -
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20. Finansministeriets renter vedrø-
rende institutioner med selveje
Udgift ................................................... 55,4 21,5 60,0 60,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 55,4 21,5 60,0 60,0 - - -

25. Finansministeriets gebyrer og
renter vedr. Udbetaling Dan-
marks anvendelse af SKB
Udgift ................................................... - - 1,1 1,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,0 1,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - 0,1 - - - -

30. Finansministeriets renter vedrø-
rende driften af statslig ejen-

 domsvirksomhed
Udgift ................................................... 17,4 6,5 20,0 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 17,4 6,5 20,0 - - - -
Indtægt ................................................ 1.328,5 1.358,7 1.350,0 1.370,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.328,5 1.358,7 1.350,0 1.370,1 - - -

50. Administration af ordningen
med selvstændig likviditet i

 statsinstitutioner
Udgift ................................................... 1,8 1,8 1,8 1,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,8 1,8 1,8 1,8 - - -

55. Administration af SKB/OBS
Udgift ................................................... 4,3 4,3 5,9 4,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,3 4,3 5,9 4,3 - - -
Indtægt ................................................ 0,1 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 0,0 - - - - -

60. Forrentning af indeståender i
 OBS

Udgift ................................................... 26,9 3,0 30,0 30,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 26,9 3,0 30,0 30,0 - - -

70. Gebyrer vedr. indeståender i
 OBS

Udgift ................................................... 1,1 1,1 0,5 0,5 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,1 1,1 0,5 0,5 - - -

10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet
Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig li-
kviditet. Fra finansåret 2007 er kun Forsvarskommandoen omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet
Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution
både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den lang-
fristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne ved-
rørende ordningen om selvstændig likviditet vedrører derfor også overvejende renterne på
den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye
ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likvidi-
tets nettoinvesteringer.
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20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje
Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB.
For at tilskynde selvejende institutioner til at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-sy-
stemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Fi-
nansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.
Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med
selveje.
De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bag-
ud.
Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men aldrig
overtrække disse.

25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB
Kontoen omhandler Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB. Udgiften vedrørende dels de
gebyrer, Finansministeriet betaler til det formidlende pengeinstitut på vegne af Udbetaling
Danmark for anvendelse af SKB, dels de renter, Finansministeriet betaler til Udbetaling
Danmarks administrationskonto i SKB for indeståender på denne, idet kontoen forrentes af
Finansministeriet med indskudsbevisrenten.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed
Kontoen vedrører renterne fra statens ejendomsvirksomhed i relation til den statslige husle-
jeordning.
Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente
på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel
ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes.
Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner
Kontoen vedrører den udgift, der overføres som indtægt for Moderniseringsstyrelsen for va-
retagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til §
07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

55. Administration af SKB/OBS

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Moderniseringsstyrel-
sens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsfor-
midling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virk-
somhed.

60. Forrentning af indeståender i OBS
Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regio-
nerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS
Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsaf-
vikling via OBS.
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Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond
Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige
folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter loven om Den Sociale Pen-
sionsfonds § 1 skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i
overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til per-
soner, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til
pensionsforbedringer henlægges til fonden.
Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af
fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at
dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.
Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved
tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes
reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af
midler fra fondens grundkapital.
Ved lov nr. 1041 af 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den
sociale pensionsfonds grundkapital) er Lov om Den Sociale Pensionsfond ændret, så princippet
om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2014 kan opgøres således:

Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret
med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at ud-
gøre 4.056 mio. kr. i 2014, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre
9.805 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 4.056 mio. kr. og ikke
de samlede statslige udgifter.
- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979.
De anførte forbedringer på 6.105 mio. kr. i 2014 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt stig-
ningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.
- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.
- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet
opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2014 indgår i stigningstakten i udgifterne
til sociale pensioner fra år til år.

Mio. kr. 2014

Boligydelse 4.056,0
Forbedringer af social pension 6.105,0
Varmetillæg 283,1
Førtidspensionsreform 2.178,0
Delpension 20,6
I alt 12.642,7
Efterregulering for overførslen 2012 -131,2
Overførsel for 2014, inklusiv efterregulering for overførslen 2012 12.511,5
Overførsel for 2014 afrundes til 12.510
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- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældrepakkens betydning samt satspuljeafta-
lerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv ind-
tægt.

Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er opgjort
for et givet år. Overførslen i 2012 udgjorde således 11.845,3 mio. kr. ekskl. efterregulering for
2010, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 11.714,1 mio. kr. Som følge heraf
indsættes en efterregulering på -131,2 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2014.

Beregning af efterregulering for 2012

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2014 er gjort op i løbet af 2015, vil
der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2014 - dvs. overførslen
for 2014 ekskl. efterregulering for overførslen for 2012. Denne regulering vil kunne indbud-
getteres på finanslovsforslaget for 2015.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 14.947,8 16.206,3 14.795,1 14.347,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 7.271,5 6.663,9 5.089,8 4.562,5 - - -

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,2 0,2 0,2 - - -

20. Overførsel til § 15.88. Sociale
 pensioner

Udgift ................................................... 11.190,0 11.980,0 12.410,0 12.510,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 11.190,0 11.980,0 12.410,0 12.510,0 - - -

30. Pensionsafkastbeskatning
Udgift ................................................... 978,0 1.303,3 478,8 - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - - 478,8 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 978,0 1.303,3 - - - - -

40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 222,8 250,6 25,9 34,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 222,8 250,6 25,9 34,3 - - -
Indtægt ................................................ 4.711,0 4.643,8 3.818,9 3.524,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 4.711,0 4.643,8 3.818,9 3.524,2 - - -

mio. kr.
Endelig opgørelse
2012 ekskl. efter-
regulering for
2010

Overførsel
2012 ekskl. ef-
terregulering
for 2010

Bidrag til
efterregule-
ring for
2012

Boligydelse 3.864,0 3.800,0 64,0
Forbedringer af social pension 5.604,0 5.772,0 -168,0
Varmetillæg 224,3 186,3 38,0
Førtidspensionsreform 2.000,0 2.060,0 -60,0
Delpension 21,8 27,0 -5,2
I alt 11.714,1 11.845,3 -131,2
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50. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 1.700,9 1.750,5 1.400,4 1.262,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.700,9 1.750,5 1.400,4 1.262,0 - - -
Indtægt ................................................ 1.750,5 1.414,7 1.270,9 1.038,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.750,5 1.414,7 1.270,9 1.038,3 - - -

60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 855,9 921,7 479,8 540,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 855,9 921,7 479,8 540,6 - - -
Indtægt ................................................ 810,1 605,4 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 810,1 605,4 - - - - -

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Ros-
kilde.

20. Overførsel til § 15.88. Sociale pensioner

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til §
15.88.01.10.

30. Pensionsafkastbeskatning
Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast.

Den Sociale Pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL skat). PAL skatten blev
tidligere opgjort a konto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet
skatten samt estimatet på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres
og indbetales PAL skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har
derfor ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat,
der udgiftsføres i regnskabet. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.

40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.10.Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.
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37.52. Højteknologifonden
Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. Høj-
teknologifonden og § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat. Fondens formål er at styrke
vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk sam-
fund, jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.
Fondens kapital opbygges gradvist gennem indskud, der fastsættes på de årlige finanslove. Fon-
den kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de
årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende
dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med fi-
nansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.52.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 885,1 905,9 621,9 650,9 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.752,8 1.719,2 700,9 662,2 - - -

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -

20. Overførsel til § 19.55.07. Høj-
 teknologifonden

Udgift ................................................... 588,2 627,4 387,4 387,4 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 588,2 627,4 387,4 387,4 - - -

25. Overførsel til § 19.55.08. Høj-
 teknologifondens sekretariat

Udgift ................................................... 11,8 12,6 12,6 12,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 11,8 12,6 12,6 12,6 - - -

40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 51,1 12,5 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 51,1 12,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 677,1 626,4 625,5 585,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 677,1 626,4 625,5 585,8 - - -

50. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 75,3 75,5 80,9 75,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 75,3 75,5 80,9 75,6 - - -
Indtægt ................................................ 75,5 82,3 75,4 76,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 75,5 82,3 75,4 76,4 - - -

60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 158,7 177,8 141,0 175,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 158,7 177,8 141,0 175,3 - - -
Indtægt ................................................ 0,1 10,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 10,6 - - - - -

70. Modtaget kapitaltilførsel fra sta-
 ten

Indtægt ................................................ 2.000,0 1.000,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2.000,0 1.000,0 - - - - -
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10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden
Der henvises til anmærkninger til § 19.55.07. Højteknologifonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.07.10 Højteknologi-
fonden til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat
Der henvises til anmærkninger til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.08.10. Højteknologi-
fondens sekretariat til dækning af sekretariatets udgifter.

40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret

50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
Der henvises til anmærkningerne til § 7.15.07.10. Statens kapitalindskud i Højteknologifon-
den.
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37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led
i udmøntningen af aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden
af juni 2006.
Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af
fondens midler. Der henvises til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

37.54.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 376,2 374,5 303,7 315,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 106,1 91,7 68,1 51,9 - - -

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -

20. Overførsel til § 17.51.03. Fon-
den for Forebyggelse og Fast-

 holdelse
Udgift ................................................... 339,0 339,0 281,0 290,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 339,0 339,0 281,0 290,0 - - -

25. Overførsel til § 17.51.03. Fon-
den for Forebyggelse og Fast-

 holdelse
Udgift ................................................... 11,0 11,0 11,0 9,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 11,0 11,0 11,0 9,0 - - -

40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 0,6 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,6 - - - - - -
Indtægt ................................................ 94,6 73,5 61,7 46,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 94,6 73,5 61,7 46,6 - - -

50. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 12,8 10,0 8,6 6,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 12,8 10,0 8,6 6,5 - - -
Indtægt ................................................ 10,0 8,6 6,4 5,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 10,0 8,6 6,4 5,3 - - -

60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 12,7 14,4 3,1 9,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 12,7 14,4 3,1 9,9 - - -
Indtægt ................................................ 1,4 9,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,4 9,6 - - - - -

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.
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20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.10 til dækning af
fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.20. til dækning af
udgifterne til fondens sekretariat.

40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserende renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserende renter.

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkæøbskurstab.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.
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Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.667,1 1.155,8 1.048,7 1.181,3 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4.331,5 3.527,8 3.889,3 3.472,7 - - -

05. Genudlån til Finansiel Stabilitet
 A/S

Udgift ................................................... 929,5 393,7 281,0 286,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 929,5 393,7 281,0 286,7 - - -
Indtægt ................................................ 1.114,8 600,7 707,0 354,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.114,8 600,7 707,0 354,5 - - -

06. Genudlån til Finansiel Stabilitet
A/S, periodiserede renter
Udgift ................................................... 171,6 80,7 71,7 44,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 171,6 80,7 71,7 44,7 - - -
Indtægt ................................................ 80,7 73,0 58,4 34,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 80,7 73,0 58,4 34,6 - - -

07. Genudlån til Finansiel Stabilitet
A/S, gevinst ved førtidige indfri-

 elser
Indtægt ................................................ 309,4 210,2 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 309,4 210,2 - - - - -

10. Genudlån til Styrelsen for Vide-
regående Uddannelser og Ud-

 dannelsesstøtte
Udgift ................................................... 16,5 14,2 7,0 3,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 16,5 14,2 7,0 3,8 - - -
Indtægt ................................................ 449,0 214,5 360,8 321,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 449,0 214,5 360,8 321,1 - - -

25. Genudlån til Energinet.dk
Udgift ................................................... 64,5 120,4 158,7 130,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 64,5 120,4 158,7 130,4 - - -
Indtægt ................................................ 286,9 364,5 541,9 465,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 286,9 364,5 541,9 465,5 - - -

26. Genudlån til Energinet.dk, perio-
 diserede renter

Udgift ................................................... 36,0 39,3 67,0 58,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 36,0 39,3 67,0 58,3 - - -
Indtægt ................................................ 39,3 64,7 70,5 63,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 39,3 64,7 70,5 63,0 - - -

27. Genudlån til Energinet.dk, in-
 deksopskrivning

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - 24,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - 24,0 - - -

35. Genudlån til Landsbyggefonden,
Ministeriet for By, Bolig og

 Landdistrikter
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Indtægt ................................................ 4,0 2,9 3,6 1,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 4,0 2,9 3,6 1,6 - - -

36. Statslån til Landsbyggefonden,
Ministeriet for By, Bolig og

 Landdistrikter
Indtægt ................................................ 29,3 34,6 70,2 14,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 29,3 34,6 70,2 14,7 - - -

45. Genudlån til udviklingsselskabet
By og Havn
Udgift ................................................... 53,1 60,6 80,9 122,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 53,1 60,6 80,9 122,7 - - -
Indtægt ................................................ 436,6 344,3 342,6 315,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 436,6 344,3 342,6 315,9 - - -

46. Genudlån udviklingsselskabet
By og Havn, periodiserede ren-

 ter
Udgift ................................................... 54,0 58,9 43,2 39,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 54,0 58,9 43,2 39,5 - - -
Indtægt ................................................ 58,9 43,2 34,4 39,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 58,9 43,2 34,4 39,5 - - -

47. Genudlån til Metroselskabet I/S
Udgift ................................................... 0,5 85,9 36,6 95,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,5 85,9 36,6 95,8 - - -
Indtægt ................................................ 12,7 68,6 143,4 198,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 12,7 68,6 143,4 198,3 - - -

48. Genudlån til Metroselskabet I/S,
 periodiserede renter

Udgift ................................................... - 6,4 14,8 22,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 6,4 14,8 22,0 - - -
Indtægt ................................................ 6,4 12,3 23,2 30,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 6,4 12,3 23,2 30,0 - - -

49. Genudlån til Metroselskabet I/S,
kursgevinster ved førtidig indfri-

 elser
Indtægt ................................................ - 54,7 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 54,7 - - - - -

51. Genudlån til Statens Serums In-
 stitut

Udgift ................................................... 2,6 3,5 3,5 3,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2,6 3,5 3,5 3,5 - - -
Indtægt ................................................ 11,7 14,6 15,1 14,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 11,7 14,6 15,1 14,6 - - -

52. Genudlån til Statens Serums In-
stitut, periodiserede renter
Udgift ................................................... 1,5 1,8 1,8 1,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1,5 1,8 1,8 1,8 - - -
Indtægt ................................................ 1,8 1,8 2,0 1,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,8 1,8 2,0 1,8 - - -

62. Genudlån via Eksport Kredit
 Fonden

Udgift ................................................... - 0,2 - 9,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,2 - 9,6 - - -
Indtægt ................................................ 95,2 168,1 280,1 314,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 95,2 168,1 280,1 314,7 - - -

63. Genudlån via Eksport Kredit
Fonden, periodiserede renter
Udgift ................................................... 26,7 36,6 48,5 68,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 26,7 36,6 48,5 68,3 - - -
Indtægt ................................................ 36,6 61,2 82,0 83,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 36,6 61,2 82,0 83,7 - - -
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65. Genudlån til Nordsøfonden
Udgift ................................................... 6,7 18,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 6,7 18,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 17,2 19,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 17,2 19,6 - - - - -

66. Genudlån til Nordsøfonden, pe-
 riodiserede renter

Udgift ................................................... 2,2 2,2 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2,2 2,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 2,2 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2,2 - - - - - -

67. Genudlån til Nordsøfonden, ge-
vinst ved førtidige infrielser
Indtægt ................................................ - 20,7 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 20,7 - - - - -

70. Genudlån til A/S Storebælt
Udgift ................................................... 78,6 30,5 29,2 37,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 78,6 30,5 29,2 37,1 - - -
Indtægt ................................................ 579,7 509,5 487,6 488,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 579,7 509,5 487,6 488,3 - - -

71. Genudlån til A/S Storebælt, pe-
 riodiserede renter

Udgift ................................................... 73,0 66,2 60,3 61,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 73,0 66,2 60,3 61,6 - - -
Indtægt ................................................ 66,2 60,3 61,8 63,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 66,2 60,3 61,8 63,7 - - -

75. Genudlån til Danmarks Radio
Udgift ................................................... 12,6 -3,3 -3,3 -0,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 12,6 -3,3 -3,3 -0,2 - - -
Indtægt ................................................ 145,9 112,6 113,1 83,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 145,9 112,6 113,1 83,6 - - -

76. Genudlån til Danmarks Radio,
 periodiserede renter

Udgift ................................................... 18,0 14,2 14,3 10,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 18,0 14,2 14,3 10,6 - - -
Indtægt ................................................ 14,2 14,1 14,1 9,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 14,2 14,1 14,1 9,7 - - -

77. Genudlån til DR, kursgevinst
ved førtidige indfrielser
Indtægt ................................................ 84,8 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 84,8 - - - - - -

78. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
 ding A/S

Udgift ................................................... 5,4 6,4 7,2 10,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 5,4 6,4 7,2 10,4 - - -
Indtægt ................................................ 14,0 13,3 7,0 11,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 14,0 13,3 7,0 11,0 - - -

79. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
ding A/S, periodiserede renter
Udgift ................................................... 1,8 1,8 0,9 1,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1,8 1,8 0,9 1,4 - - -
Indtægt ................................................ 1,8 0,9 0,9 1,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,8 0,9 0,9 1,2 - - -

80. Genudlån til A/S Øresundsfor-
 bindelsen

Udgift ................................................... 47,7 42,6 47,1 69,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 47,7 42,6 47,1 69,1 - - -
Indtægt ................................................ 345,0 334,7 357,9 396,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 345,0 334,7 357,9 396,9 - - -
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81. Genudlån til A/S Øresundsfor-
bindelsen, periodiserede renter
Udgift ................................................... 44,8 46,9 45,5 52,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 44,8 46,9 45,5 52,0 - - -
Indtægt ................................................ 46,9 46,6 52,6 52,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 46,9 46,6 52,6 52,8 - - -

82. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
ding A/S, kursgevinst ved førti-

 dige infrielser
Indtægt ................................................ - 1,5 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 1,5 - - - - -

85. Femern Bælt A/S
Udgift ................................................... 13,0 16,0 16,6 25,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 13,0 16,0 16,6 25,7 - - -
Indtægt ................................................ 20,0 22,6 16,0 35,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 20,0 22,6 16,0 35,5 - - -

86. Femern Bælt A/S, periodiserede
 renter

Udgift ................................................... 2,5 2,5 2,0 3,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2,5 2,5 2,0 3,5 - - -
Indtægt ................................................ 2,5 2,0 3,6 6,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2,5 2,0 3,6 6,0 - - -

92. A/S Femern Landanlæg
Udgift ................................................... 1,7 3,7 4,9 13,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1,7 3,7 4,9 13,6 - - -
Indtægt ................................................ 1,9 5,2 7,0 15,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,9 5,2 7,0 15,5 - - -

93. A/S Femern Landanlæg, periodi-
 serede renter

Udgift ................................................... - 0,6 0,9 1,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,6 0,9 1,8 - - -
Indtægt ................................................ 0,6 0,9 0,6 2,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,6 0,9 0,6 2,3 - - -

95. Genudlån til Danmarks Skib-
 skredit A/S

Indtægt ................................................ 10,2 21,5 24,3 21,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 10,2 21,5 24,3 21,8 - - -

96. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S, periodiserede renter
Udgift ................................................... 2,8 5,1 8,4 7,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2,8 5,1 8,4 7,6 - - -
Indtægt ................................................ 5,1 8,0 7,6 6,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 5,1 8,0 7,6 6,9 - - -

05. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, jf.
§ 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.
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06. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet A/S,
jf. § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

07. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, gevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielser af genudlån til Finansiel Sta-
bilitet A/S.

10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 19.81.12.20. Forrentning af genudlån.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration
til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig
overførsel til § 07.13.01.10. Almindelige virksomhed.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

25. Genudlån til Energinet.dk
Jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter
Jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

27. Genudlån til Energinet.dk, indeksopskrivning
På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for inflationsforventninger, renter og om-
| fanget af genudlån ændret.

35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Landsbyggefonden, jf. §
14.51.06.20. Renter af udlån, Statens Administration.

36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. §
14.51.07.20. Renter af statslån, Statens Administration.
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45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
Jf. 40.21.51. Genudlån til By og Havn. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i
forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere
Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og areal-
udviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. lov nr. 551 af 6.
juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renter
Jf. 40.21.51. Genudlån til By og Havn. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i
forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere
Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og areal-
udviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metro-
selskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

47. Genudlån til Metroselskabet I/S
Jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter
Jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

49. Genudlån til Metroselskabet I/S, kursgevinster ved førtidig indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser til Metroselskabet I/S, jf. §
40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

51. Genudlån til Statens Serums Institut
Jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter
Jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. §
40.21.62. Genudlån til Eksport Kredit Fonden.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.
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63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden,
jf. § 40.21.62. Genudlån til Eksport Kredit Fonden.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

65. Genudlån til Nordsøfonden
Jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter
Jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

67. Genudlån til Nordsøfonden, gevinst ved førtidige infrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Nordsøfonden,
jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

70. Genudlån til A/S Storebælt
Jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter
Jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

75. Genudlån til Danmarks Radio
Jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter
Jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Danmarks Radio,
jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S,
jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.
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79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding
A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen
Jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter
Jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

82. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, kursgevinst ved førtidige infrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Sund og Bælt
Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

85. Femern Bælt A/S
Jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter
Jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

92. A/S Femern Landanlæg
Jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter
Jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S
Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske gen-
udlån til Danmarks Skidskredit A/S.

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter
Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Inden-
landske genudlån til Danmarks Skidskredit A/S.
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37.61.02. Renter af udenlandske genudlån

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 182,0 124,1 80,9 130,8 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 611,2 654,4 541,4 439,9 - - -

10. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S , kuponrenter
Indtægt ................................................ 405,7 385,9 279,8 236,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 405,7 385,9 279,8 236,0 - - -

11. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S, periodiserede renter
Udgift ................................................... 116,2 105,1 78,1 83,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 116,2 105,1 78,1 83,8 - - -
Indtægt ................................................ 105,1 90,4 67,0 72,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 105,1 90,4 67,0 72,7 - - -

13. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S, realiserede valuta-

 kursreguleringer
Udgift ................................................... 65,6 16,8 2,8 47,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 65,6 16,8 2,8 47,0 - - -
Indtægt ................................................ 26,1 67,3 113,5 31,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 26,1 67,3 113,5 31,4 - - -

15. Genudlån til Island, indtægt
Indtægt ................................................ 73,9 84,3 48,1 49,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 73,9 84,3 48,1 49,7 - - -

16. Genudlån til Island, realiserede
 valutakursreguleringer

Udgift ................................................... - 1,8 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 1,8 - - - - -

17. Genudlån til Island, Periodisere-
 de renter

Udgift ................................................... 0,2 0,4 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,2 0,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,4 0,4 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,4 0,4 - - - - -

25. Genudlån til Irland, renter
Indtægt ................................................ - 8,8 33,0 47,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 8,8 33,0 47,7 - - -

27. Genudlån til Irland, periodisere-
 de renter

Indtægt ................................................ - 1,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 1,6 - - - - -

28. Genudlån til Irland, realiserede
 valutakursreguleringer

Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -

30. Gebyrer ifm. kreditfacilitet til
 SAS

Indtægt ................................................ - 16,0 - 2,4 - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - 16,0 - 2,4 - - -
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10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S , kuponrenter
Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Undenlandske
genudlån til Danmarks Skidskredit A/S.

11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter
Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Unden-
landske genudlån til Danmarks Skidskredit A/S.

13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer
Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for valutakurs, renter og omfanget af gen-
| udlån ændret.

15. Genudlån til Island, indtægt
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03.
Genudlån til Island.

16. Genudlån til Island, realiserede valutakursreguleringer
Beløbet stammer fra realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Island. Der henvi-
ses til § 40.21.03. Genudlån til Island.

17. Genudlån til Island, Periodiserede renter
Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til
§ 40.21.03. Genudlån til Island.

25. Genudlån til Irland, renter
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04.
Genudlån til Irland.

27. Genudlån til Irland, periodiserede renter
Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til
§ 40.21.04. Genudlån til Irland, Moderniseringsstyrelsen.

28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer
Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Irland.

29. Renter ifm. kreditfaciliteten til SAS
På denne konto bogføres de løbende rentebetalinger fra kreditfacilitet til SAS, jf. akt. 27 af
23. november 2012. Se § 40.21.63.

30. Gebyrer ifm. kreditfacilitet til SAS
På denne konto bogføres de løbende gebyrbetalinger fra kreditfacilitet til SAS, jf. akt. 27
af 23. november 2012.
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37.62. Provision af lån med statsgaranti

37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 117,8 120,1 144,3 145,6 - - -

10. Garantiprovision af udlån med
statsgaranti, Statens Administra-

 tion
Indtægt ................................................ 39,6 37,9 38,0 38,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 39,6 37,9 38,0 38,0 - - -

20. Garantiprovision fra genudlån af
 statslån

Indtægt ................................................ 78,2 82,2 106,3 107,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 78,2 82,2 106,3 107,6 - - -

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration
I henhold til lov nr.1080 af 22. december 1993 skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber
og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision
på 0,15 pct. Bidrag er budgetteret ud fra den statsgaranterede restgæld, jf. statsregnskabet for
2012.

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån
Selskaber med mulighed for at benytte statslån skal betale en provision på 0,15 pct. af låne-
omfanget, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt, § 40.21.53. Genudlån til A/S Øre-
sundsforbindelsen, § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk og § 40.21.56. Genudlån til Nord-
søfonden. Bidrag er budgetteret på basis af indberetninger fra selskaberne.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for genudlån ændret.



38 § 37.63.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 10,5 12,4 6,2 6,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 130,2 110,2 139,6 87,3 - - -

30. Renteindtægter m.v., Statens
 Administration

Udgift ................................................... 10,5 12,4 6,2 6,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -2,6 -0,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 13,1 12,7 6,2 6,2 - - -
Indtægt ................................................ 132,4 113,7 144,1 92,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 122,2 104,9 136,0 86,4 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 10,2 8,8 8,1 6,5 - - -

40. Refinansieringsordningen for
landbruget, Statens Administra-

 tion
Indtægt ................................................ -2,1 -3,6 -4,5 -5,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -2,1 -3,6 -4,5 -5,6 - - -

30. Renteindtægter m.v., Statens Administration
På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Statens Administrations vare-
tagelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig, er-
hverv, skole og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto.

ad 25. Finansielle indtægter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 30. Skatter og afgifter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration
til administration af udlån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.
Almindelig virksomhed.

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration
Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mel-
lem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Finansministeriet til eliminering af
den løbende ubalance i afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne obliga-
tions- og gældsforpligtelser. Fra 1. januar 2001 er renten forudsat til 6,1 pct. p.a. beregnet
månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til §
24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.
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37.63.03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 211,8 188,7 215,0 153,0 - - -

35. Mellemværende med Eksport
 Kredit Fonden

Udgift ................................................... 196,6 181,8 210,0 150,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 196,6 181,8 210,0 150,0 - - -

40. Mellemværende med eksportlå-
 neordningen

Udgift ................................................... 15,2 7,0 5,0 3,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 15,2 7,0 5,0 3,0 - - -

35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden
Beløbet stammer fra rentegodtgørelse for underliggende saldo til § 41.21.01.34. Kortfristet
gæld. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på
statspapirer med en restløbetid på 5 år.

40. Mellemværende med eksportlåneordningen
Beløbet stammer fra rentegodtgørelse mellem staten og eksportlåneordningen. Mellemvæ-
rendet forrentes efter retningslinjer som § 37.63.03.35. Mellemværende med Eksport Kredit
Fonden.

37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 4.259,5 4.006,1 3.242,0 1.410,0 - - -

10. Renter af særlige mellemværen-
 de, kreditpakke

Indtægt ................................................ 4.259,5 4.006,1 3.242,0 1.410,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 4.259,5 4.006,1 3.242,0 1.410,0 - - -

10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke
Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. §
40.21.08. Genudlån via Kreditpakken.
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37.63.05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 40,1 62,9 61,2 59,6 - - -

10. Renter af særlige mellemværen-
der, Furesø Kommune
Indtægt ................................................ 40,1 62,9 61,2 59,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 40,1 62,9 61,2 59,6 - - -

10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune
Kontoen indeholder renteindtægter på det statslige lån til Furesø Kommune, jf. § 10.21.17.
Statslån til Furesø Kommune.
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Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2.516,1 2.341,0 2.509,0 2.387,3 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.021,3 993,9 1.057,3 1.025,1 - - -

10. Diskonteringsudgift vedr. til-
 sagnsordninger

Udgift ................................................... 2.516,1 2.341,0 2.509,0 2.387,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2.516,1 2.341,0 2.509,0 2.387,3 - - -
Indtægt ................................................ 1.021,3 993,9 1.057,3 1.025,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.021,3 993,9 1.057,3 1.025,1 - - -

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger
I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række
ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. akt. 212 af 12. april 2000, bilag 2.
Det gælder ordninger på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område, hvor der ydes
et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne
er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet
er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tids-
mæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske
værdi.
For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem inve-
steringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor til-
skudsmodtager selv finansierer hele investeringen og staten efterfølgende giver tilskud til den
årlige ydelse), hensættes der svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger
af tilsagnet.
Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de
pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonte-
ringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det
enkelte år.
Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01.
Statens almindelige beholdningsbevægelser, underkonto 30.
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§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 185,9 185,9 -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 14.440,0 14.440,0 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 111,0 111,0 -
Indtægtsbudget ....................................................................... 663.784,7 1.900,0 665.684,7

Skatter på indkomst og formue ............................................................. 14.440,0 390.598,7
38.11. Personskatter ................................................................................... - 286.780,6
38.12. Børne- og ungeydelse ..................................................................... 14.440,0 -
38.13. Selskabsskatter m.v. ........................................................................ - 57.338,0
38.14. Pensionsafkastskat ........................................................................... - 41.475,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v. ................................................................... - 4.900,0
38.19. Øvrige skatter .................................................................................. - 105,1

Told- og forbrugsafgifter ......................................................................... - 264.986,0
38.21. Merværdiafgift ................................................................................ - 175.100,0
38.22. Energiafgifter m.v. .......................................................................... - 36.465,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ......................................................... - 28.744,0
38.24. Miljøafgifter .................................................................................... - 8.498,0
38.27. Afgifter på spil m.v. ....................................................................... - 1.610,0
38.28. Øvrige punktafgifter ....................................................................... - 14.569,0

Lønsumsafgift ........................................................................................... - 7.400,0
38.41. Lønsumsafgift ................................................................................. - 6.900,0
38.42. Afgift på arbejdsskader ................................................................... - 500,0

Renteindtægter m.v. ................................................................................. 1.900,0 2.700,0
38.61. Renteindtægter m.v. ........................................................................ 1.900,0 2.700,0

Overførsel til andre paragraffer ............................................................ 296,9 -
38.81. Overførsel til andre paragraffer ...................................................... 296,9 -
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Artsoversigt:

Driftsposter ................................................................................................. - -
Interne statslige overførsler ....................................................................... 296,9 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 14.440,0 662.984,7
Finansielle poster ....................................................................................... 1.900,0 2.700,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 16.636,9 665.684,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 16.636,9 665.684,7

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ................................................ - 280.981,6
11. Afgift af dødsboer og gaver ................................................... - 5.799,0

38.12. Børne- og ungeydelse
01. Børne- og ungeydelse ............................................................. 14.440,0 -

38.13. Selskabsskatter m.v.
01. Indkomstskat af selskaber ....................................................... - 38.738,0
11. Kulbrinteskat ........................................................................... - 18.600,0

38.14. Pensionsafkastskat
01. Pensionsafkastskat ................................................................... - 41.475,0

38.16. Tinglysningsafgift m.v.
01. Tinglysningsafgift m.v. ........................................................... - 4.900,0

38.19. Øvrige skatter
01. Frigørelsesafgift m.v. .............................................................. - 0,2
71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104) .......................... - 104,9

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift
01. Merværdiafgift ........................................................................ - 175.100,0

38.22. Energiafgifter m.v.
01. Afgifter på el, gas og kul ....................................................... - 20.065,0
03. Afgifter på olieprodukter ........................................................ - 9.300,0
05. Benzinafgifter .......................................................................... - 7.100,0

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
01. Vægtafgift ............................................................................... - 10.970,0
03. Registreringsafgift ................................................................... - 15.740,0
05. Ansvarsforsikring .................................................................... - 1.650,0
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07. Afgift af vejbenyttelse ............................................................ - 384,0

38.24. Miljøafgifter
01. Miljøafgifter ............................................................................ - 8.498,0

38.27. Afgifter på spil m.v.
01. Afgifter på spil ........................................................................ - 1.610,0

38.28. Øvrige punktafgifter
01. Afgift på øl, vin og spiritus .................................................... - 3.779,0
03. Tobaksafgift ............................................................................ - 7.730,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v. ........ - 2.561,0
06. Afgift på mættet fedt .............................................................. - -
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter ....................................... - 399,0
21. Øvrige afgifter ......................................................................... - 130,0
71. Afskrivninger m.v. .................................................................. - -30,0

 Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift
02. Lønsumsafgift ......................................................................... - 6.900,0

38.42. Afgift på arbejdsskader
01. Afgift på arbejdsskader ........................................................... - 500,0

 Renteindtægter m.v.

38.61. Renteindtægter m.v.
01. Renteindtægter m.v. ................................................................ 1.900,0 2.700,0

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer
04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske-

ri samt Miljøministeriet .......................................................... 185,9 -
05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelser og

Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse
sundhedsfremmende initiativer ............................................... 111,0 -
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.
Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det for-

mål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne
vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det
beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.
Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskations-

indtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser m.v. i færøske farvande til den færøske
landskasse.





Anmærkninger

§ 38. Skatter og afgifter
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§ 38. Skatter og afgifter

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 439,9 646,5 667,9 185,9 - - -
Udgift ......................................................... 439,9 646,5 667,9 185,9 - - -

Specifikation af nettotal:

Overførsel til andre paragraffer ............ 439,9 646,5 667,9 185,9 - - -
38.81. Overførsel til andre paragraffer .... 439,9 646,5 667,9 185,9 - - -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... 14.515,3 14.547,8 14.565,1 14.440,0 - - -
Udgift ......................................................... 14.515,3 14.547,8 14.565,1 14.440,0 - - -

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............. 14.515,3 14.547,8 14.565,1 14.440,0 - - -
38.12. Børne- og ungeydelse ................... 14.515,3 14.547,8 14.565,1 14.440,0 - - -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -100,4 - - 111,0 - - -
Udgift ......................................................... -100,4 - - 111,0 - - -

Specifikation af nettotal:

Told- og forbrugsafgifter ........................ -100,4 - - - - - -
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ....... -100,4 - - - - - -

Overførsel til andre paragraffer ............ - - - 111,0 - - -
38.81. Overførsel til andre paragraffer .... - - - 111,0 - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 585.874,6 614.298,8 647.384,8 663.784,7 - - -
Udgift ......................................................... 1.974,1 3.100,0 2.100,0 1.900,0 - - -
Indtægt ....................................................... 587.848,7 617.398,8 649.484,8 665.684,7 - - -

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............. 319.891,0 342.853,0 362.484,2 390.598,7 - - -
38.11. Personskatter ................................. 236.324,9 242.131,7 259.045,6 286.780,6 - - -
38.13. Selskabsskatter m.v. ...................... 40.758,3 56.101,2 54.508,0 57.338,0 - - -
38.14. Pensionsafkastskat ......................... 37.646,7 39.546,7 43.325,0 41.475,0 - - -
38.16. Tinglysningsafgift m.v. ................. 5.069,1 4.882,3 5.500,0 4.900,0 - - -
38.19. Øvrige skatter ................................ 92,0 191,0 105,6 105,1 - - -

Told- og forbrugsafgifter ........................ 260.894,3 264.816,5 276.475,0 264.986,0 - - -
38.21. Merværdiafgift .............................. 174.038,0 177.392,0 185.700,0 175.100,0 - - -
38.22. Energiafgifter m.v. ........................ 35.807,7 34.188,2 34.900,0 36.465,0 - - -
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ....... 25.660,8 25.275,0 28.544,0 28.744,0 - - -
38.24. Miljøafgifter .................................. 9.505,0 9.858,7 10.795,0 8.498,0 - - -
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38.27. Afgifter på spil m.v. ..................... 2.271,2 1.661,4 1.616,0 1.610,0 - - -
38.28. Øvrige punktafgifter ...................... 13.611,6 16.441,2 14.920,0 14.569,0 - - -

Lønsumsafgift ........................................... 5.703,4 5.864,0 7.220,0 7.400,0 - - -
38.41. Lønsumsafgift ................................ 5.703,4 5.864,0 6.745,0 6.900,0 - - -
38.42. Afgift på arbejdsskader ................. - - 475,0 500,0 - - -

Renteindtægter m.v. ................................ -604,1 770,3 1.250,0 800,0 - - -
38.61. Renteindtægter m.v. ...................... -604,1 770,3 1.250,0 800,0 - - -

Overførsel til andre paragraffer ............ -10,0 -5,0 -44,4 - - - -
38.81. Overførsel til andre paragraffer .... -10,0 -5,0 -44,4 - - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Bevilling i alt ............................................. -571.019,7 -599.104,6 -632.151,8 -649.047,8 - - -

Aktivitet i alt .............................................. -571.019,7 -599.104,6 -632.151,8 -649.047,8 - - -
Udgift ..................................................... 16.829,0 18.294,3 17.333,0 16.636,9 - - -
Indtægt ................................................... 587.848,7 617.398,8 649.484,8 665.684,7 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Indtægt ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Interne statslige overførsler:

Udgift ..................................................... 439,9 646,5 667,9 296,9 - - -
Indtægt ................................................... -9,8 -5,0 -44,4 - - - -

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 14.415,0 14.547,8 14.565,1 14.440,0 - - -
Indtægt ................................................... 586.488,4 613.533,5 646.179,2 662.984,7 - - -

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 1.974,1 3.100,0 2.100,0 1.900,0 - - -
Indtægt ................................................... 1.370,1 3.870,3 3.350,0 2.700,0 - - -
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Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på
www.skm.dk samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne
til finanslovsforslaget. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbeta-
linger af skatter og afgifter, samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivningen.

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 231.534,9 238.191,1 253.546,6 280.981,6 - - -

10. Indkomstskat mv. af personer
Indtægt ................................................ 441.627,2 454.301,8 486.000,0 517.250,0 - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 441.626,9 454.301,8 486.000,0 517.250,0 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 0,2 - - - - - -

11. Afskrivning, personskatter
Indtægt ................................................ -1.507,2 -1.225,4 -1.300,0 -1.200,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1.507,2 -1.225,4 -1.300,0 -1.200,0 - - -

12. Kompensation for forhøjelser af
energi- og miljøafgifter (grøn

 check)
Indtægt ................................................ -5.029,5 -4.950,7 -5.400,0 -5.550,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -5.029,5 -4.950,7 -5.400,0 -5.550,0 - - -

20. Afregning til kommuner af ind-
komstskat af personer
Indtægt ................................................-202.867,0 -209.191,8 -225.000,0 -228.840,0 - - -
30. Skatter og afgifter ..........................-202.867,0 -209.191,8 -225.000,0 -228.840,0 - - -

25. Overførsler mellem Sverige og
Danmark i henhold til Øresund-
saftalen om grænsegængere
Indtægt ................................................ -663,4 -717,1 -750,0 -675,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -663,4 -717,1 -750,0 -675,0 - - -

30. Kompensationsbeløb til Grøn-
 land

Indtægt ................................................ -25,3 -25,7 -3,4 -3,4 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -25,3 -25,7 -3,4 -3,4 - - -

10. Indkomstskat mv. af personer
ad 21. Andre ordinære driftsindtægter.
Skatteministeriet oprettede i maj 2010 en bankkonto, hvorpå borgere, der ønskede at betale

mere i skat, kunne indbetale sådanne beløb. Da der var tale om frivillige indbetalinger, var ind-
betalingerne ikke egentlige skatter, men da det drejede sig om indtægter med tilknytning til de
personlige indkomstskatter, er indbetalingerne blevet indtægtsført på personskattekontoen på fi-
nanslovens § 38. Bl.a. med baggrund i mange fejlagtige indbetalinger af restskat på kontoen blev
den lukket pr. 1. marts 2012.
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ad 30. Skatter og afgifter.
På kontoen indgår alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke, samt ejen-

domsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kommunale og kirkelige andele
af disse skatter afregnes på § 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomst af personer. Hertil
kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsboskat. Indtægterne fra
arbejdsmarkedsbidraget indgik til og med 2011 på en særskilt konto på § 38.11.02.10, men indgår
fra og med finansåret 2012 på nærværende konto.

Nedlæggelsen af kontoen for arbejdsmarkedsbidrag skyldes, at det i forbindelse med Aftale
mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 - vækst, klima, la-
vere skat af marts 2009 blev vedtaget, at opkrævningen af arbejdsmarkedsbidrag skal integreres
i kildeskattesystemet for personskatterne, jf. lov nr. 471 af 12. juni 2009 og lov nr. 521 af 12. juni
2009. Regnskabsmæssigt indebærer integrationen, at det i opkrævningsfasen ikke længere skelnes
mellem foreløbige skattebeløb og foreløbige bidragsbeløb vedrørende B-indkomst. Ligeledes er
det ved årsopgørelsen ikke muligt at skelne mellem restskat og restbidrag på den ene side og
overskydende skat og overskydende bidrag på den anden side. Integrationen medfører derfor, at
der ikke længere er regnskabsmæssigt grundlag for at sondre mellem personskat og arbejdsmar-
kedsbidrag på finansloven.

De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet
på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarsprincip, hvor de
enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen
af kontoen sker med udgangspunkt i skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor
en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der frem-
kommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på finanslovforslaget for 2014
budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtige indkomster m.v. i 2014 fra konjunkturvur-
deringen i Økonomisk Redegørelse, august 2013. Der er her taget udgangspunkt i de endelige
ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2011 samt i de foreløbige
oplysninger vedrørende indkomståret 2012. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvur-
deringen fremskrevet til 2013 og 2014. Det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger 2,4
pct. fra 2011 til 2012, med 4,1 pct. fra 2012 til 2013 og med 2,9 pct. fra 2013 til 2014. I 2014
skønnes de skattepligtige indkomster at udgøre ca. 1.074 mia. kr.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 13.500 mio. kr. som følge af
| den ændrede konjunkturvurdering og de seneste regnskabstal for 2013, samt nye lovgivningsini-
| tiativer.
| Slutskatterne for 2014 er i ændringsforslaget budgetteret på grundlag af skøn for de skatte-
| pligtige indkomster mv. fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2013,
| hvor der er taget udgangspunkt i ligningsoplysningerne for 2012. Det skønnes, at de skattepligtige
| indkomster stiger med 2,6 pct. fra 2011 til 2012 og med 3,7 pct. fra 2012 til 2013, mens stig-
| ningen fra 2013 til 2014 skønnes at udgøre 2,8 pct. De samlede skattepligtige indkomster i 2014
| skønnes at udgøre ca. 1.071,0 mia. kr. mod ca. 1.074,2 mia. kr. ved augustvurderingen.

Skønnet er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder de ændringer,
der er indeholdt i skattelovene i aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti
om genopretning af dansk økonomi af maj 2010, aftale mellem regeringen, Venstre og Det
Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 og aftaler mellem regeringen, Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013

Fra aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk
økonomi af maj 2010 er det især suspensionen af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i årene
2011-2013 og indførelsen af et loft på 3.000 kr. årligt for fradrag for kontingenter til fagforeninger
fra og med 2011, der påvirker de samlede skattepligtige indkomster. 
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I medfør af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om Bolig-
Jobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 er der ved lov nr. 572 af 7.
juni 2011 indført en ordning med skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse
i hjemmet. Ordningen har efter de seneste ændringer virkning i perioden fra den 1. juni 2011 til
og med udgangen af 2014, jf. lov nr. 791 af 28. juni 2013.

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 medfører, at der i 2012 er tilbagebetalt efterlønsbidrag på ca.
28,5 mia. kr., hvoraf en del må antages at være blevet indsat på fradragsberettigede pensions-
ordninger.

Som led i tilbagetrækningsreformen skal efterlønsbidrag, der er indbetalt efter 15. maj 2011
og som tilbagebetales ved fravalg af efterlønsordningen, pålægges en afgift på 30 pct. Regn-
skabsmæssigt behandles afgiften på samme måde som afgifter i forbindelse med udbetaling af
pensionsordninger.

I medfør af aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november
2011 er loftet for fradragsberettigede indbetalinger på ratepensionsordninger nedsat til 50.000 kr.,
jf. lov nr. 1378 af 28. december 2011, og grænsen for finansielle aktiver ved succession er sænket
fra 75 pct. til 50 pct. fra 2012, jf. lov nr. 1380 af 28. december 2011. I aftalen indgår endvidere
afskaffelse af multimedieskatten, genindførelse af beskatningen af fri telefon, afskaffelse af
skattebegunstigelserne for medarbejderaktier og ophævelse af skattefriheden for arbejdsgiverbe-
talte sundhedsforsikringer. Disse elementer har alle virkning fra og med 2012, jf. lov nr. 1382
af 28. december 2011.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni
2012 indeholder en række elementer, der påvirker skattegrundlaget fra og med 2013. Beskæfti-
gelsesfradraget forøges, således at skatteværdien af det maksimale fradrag stiger med ca. 2.500
kr. i 2013 og med ca. 2.600 kr. i 2014, jf. lov nr. 920 af 18. september 2012. Endvidere indføres
der fra 2014 et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere med en maksimal skatteværdi
på ca. 2.600 kr.

Desuden indgår det i aftalen, at fradraget for indskud på kapitalpensioner og supplerende
engangsydelser bortfalder fra 2012, men til gengæld bliver udbetalingerne fra ordningen skatte-
frie, jf. lov nr. 922 af 18. september 2012. Der sker stramninger af reglerne for beskatningen af
fri bil, arbejdsudleje og ulovlige aktionærlån, jf. lov nr. 921 af 18. september 2012 og lov nr. 926
af 18. september 2012. Forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget med 15 pct. for maskiner, inventar
m.v. anskaffet fra 30. maj 2012 frem til udgangen af 2013 indgår tillige, jf. lov nr. 592 af 18. juni
2012.

| I ændringsforslaget er der taget hensyn til, at det i Aftale om finansloven for 2014 indgår,
| at de aftalte forhøjelser af beskæftigelsesfradraget i forbindelse med Aftale om skattereform
| mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti fremrykkes. Konkret forhøjes det
| almindelige beskæftigelsesfradrag med 0,4 pct.-point, mens det særlige beskæftigelsesfradrag for
| enlige forsørgere forhøjes med 2,8 pct.-point. Endvidere forhøjes det maksimale fradrag med
| 1.200 kr., mens det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere forhøjes med 9.100 kr.
| Mindreprovenuet herved udgør ca. 610 mio. kr. i finansåret 2014.

| Med baggrund i Aftale om finansloven for 2014 forventes lovforslaget om videreførelsen af
| 2011/2012-vurderingerne til afløsning af de suspenderede 2013/2014-vurderinger og den supple-
| rende nedsættelse af ejendoms- og grundværdier ved "2013-vurderingen" for ejerboliger med 2,5
| pct., gennemført med virkning pr. 1. januar 2014, jf. L 80 fremsat af skatteministeren den 20.
| november 2013. I ændringsforslaget er der taget hensyn til mindreprovenuet, der i finansåret 2014
| skønnes at udgøre 30 mio. kr.

| Som led i Aftale om finansloven for 2014 indføres fradrag for selvstændiges syge- og ar-
| bejdsskadeforsikring med virkning fra og med indkomståret 2014. Mindreprovenuet herved
| skønnes i finansåret 2014 at udgøre 75 mio. kr.
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| Desuden er der i ændringsforslaget taget hensyn til, at man i efteråret 2013 har ændret metode
| til beregning af personfradrag ved udenlandsk indkomst. Tidligere skatteansættelser kan genop-
| tages tre år tilbage, og det forventes, at tilbagebetalingerne sker i 2014. Dette skønnes samlet set
| at indebære et mindreprovenu på 575 mio. kr. i 2014.

| På finanslovforslaget for 2014 er der indbudgetteret en uændret kommunal udskrivningspro-
| cent fra 2013 til 2014. De kommunale budgetter viser imidlertid, at den gennemsnitlige kommu-
| nale udskrivningsprocent fra 2013 til 2014 falder med 0,005 pct.-point. Tilsvarende er det blevet
| indbudgetteret, at den gennemsnitlige kirkelige udskrivningsprocent falder med 0,008 pct.-point.

| Samlet indebærer ændringsforslaget, at skønnet for slutskatteprovenuet for 2014 er nedjusteret
| med ca. 450 mio. kr., jf. nedenstående oversigt, som er en opdatering af oversigten side 120 i
| finanslovforslaget. Det bemærkes, at indtægterne fra den proportionale aktieindkomstskat nu
| indgår i oversigten for slutskatteprovenuet.

På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige
indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i
personskatteloven, LB nr. 382 af 2013, og i ligningsloven, LB nr. 405 af 2013.

Budgetteringen af ejendomsværdiskatten i 2014 er sket med udgangspunkt i stoppet for
stigninger i ejendomsværdiskatten.

Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i de gældende skatteregler, herunder de
ændringer, der følger af aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om for-
årspakke 2.0 af marts 2009, jf. lov nr. 459 af 12. juni 2009, af Aftale mellem den daværende
VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010, jf. lov nr. 725
af 25. juni 2010 samt Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform af juni 2012. 

Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts
2009 indebærer, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. for alle voksne og 300 kr.
pr. barn for op til 2 børn for pakkens forhøjelser af energi- og miljøafgifterne (grøn check), jf.
lov nr. 472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskatte-
grundlaget, der overstiger 369.400 kr. (2014-niveau). I medfør af "Aftale om Finansloven for
2012" er der fra 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18
år, hvis topskattegrundlag ikke overstiger 215.900 kr. (2014-niveau). Udbetalingen af kompen-
sationsbeløbene sker gennem indkomstskattesystemet i form af en nedsættelse af forskudsskat-
terne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat
eller lavere betaling af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto
på § 38.11.01.12 Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På
grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt
en negativ indtægt på 38.11.01.12. og en tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto. I
forbindelse med slutopgørelserne vil der kunne ske mindre reguleringer af kompensationsbeløbet.
Reguleringerne forventes at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i
det budgetterede beløb.

Yderligere er der med baggrund i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk
Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 indført en udligningsskat på store pensionsudbeta-
linger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 af 25. juni 2010. Udligningsskatten udgør 6 pct. i
årene 2011-2014 og herefter nedtrappes den med 1 pct.-point årligt.

I årene 2012-2019 sker der en gradvis udfasning af sundhedsbidraget med 1 pct.-point årligt,
men til gengæld forhøjes bundskattesatsen tilsvarende. Skatteværdien af negativ kapitalindkomst
og ligningsmæssige fradrag reduceres tilsvarende. For negativ kapitalindkomst op til 50.000 kr.
fastholdes skatteværdien uændret gennem et nedslag i bundskatten. Endvidere er der en kom-
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pensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste mere på om-
lægningen end de får i indkomstskattelettelser i Aftale mellem den daværende VK-regering og
Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 og Aftale mellem regeringen, Venstre og
Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Skattesatsen for positiv kapitalindkomst er ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 gradvist nedsat
fra maksimalt 49,5 pct. i 2010 til maksimalt 42,0 pct. i 2014. Hertil kommer eventuel kirkeskat.
Nedsættelsen er sket i sammenhæng med, at kursgevinster og -tab på fordringer i danske kroner
anskaffet fra og med 27. januar 2010 er gjort skattepligtige.

Til og med 2009 blev en række beløbsgrænser i skattelovgivningen reguleret i takt med den
generelle lønudvikling for at undgå, at den almindelige indkomstudvikling resulterer i en stigning
i gennemsnitsskatten. I indkomstårene 2010 til 2013 har reguleringen været suspenderet som led
i aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts
2009 og Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af
dansk økonomi af maj 2010. Reguleringen, der følger af personskattelovens § 20, genoptages fra
og med 2014. Reguleringstallet i personskattelovens § 20 opgøres som det foregående års regu-
leringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent
for det pågældende finansår. Tilpasningsprocenten opgøres som forskellen mellem den gennem-
snitlige årslønsudvikling i året forud for indkomståret korrigeret for ændringer i arbejdsmarkeds-
bidragssatsen og 2 pct. For 2014 er tilpasningsprocenten opgjort til -0,2 pct., hvorved regule-
ringstallet, der i årene 2010-2013 har udgjort 100, bliver 101,8 i 2014. Beløbsgrænserne, der re-
guleres efter personskattelovens § 20, forhøjes hermed i 2014 med 1,8 pct. i forhold til 2013.

I medfør af aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skatte-
reform af juni 2012 forhøjes topskattegrænsen i 2013 med 31.100 kr. til 421.000 kr. (2013-niveau)
og i 2014 yderligere til 449.100 kr. (2014-niveau), jf. lov nr. 920 af 18.september 2012. Med
aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 sænkes
personfradraget med 900 kr. (700 kr. for personer under 18 år) fra og med 2013, og bundskatte-
satsen forhøjes med 0,19 pct.-point fra 2013, jf. lov nr. 1395 af 23. december 2012. Som led i
aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækst-
plan DK af april 2013 nedsættes den foreløbige skat på beløb, der opspares i virksomhedsord-
ningen fra 25 pct. til 24,5 pct. i 2014, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013.

Med baggrund i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 af juni
2013 er det lagt til grund, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2014 er
uændret i forhold til 2013. Det er endvidere forudsat, at den landsgennemsnitlige kirkeskattepro-
cent uændret udgør 0,7 pct.

For at øge beskæftigelsen blandt seniorer ved at give den enkelte større økonomisk tilskyn-
delse til at blive længere på arbejdsmarkedet blev der i 2008 indført et nedslag i skatten for per-
soner, der arbejder fuldtids i 60-64-års-perioden. Seniornedslagsordningen, der er midlertidig,
omfatter personer født i perioden 1946-1952 og indebærer en tilbagebetaling af arbejdsmarkeds-
bidrag på op til 20.000 kr. årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Ordningen omfatter ikke
personer, der i alderen 57 til 59 år har haft en gennemsnitlig indkomst på over 550.000 kr.
(2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som overskydende skat uden pct.-
tillæg.

På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter
med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskat-
teloven LB nr. 382 af 2013.

| Samlet indebærer ændringsforslaget, at skønnet for slutskatteprovenuet for 2014 er nedjusteret
| med ca. 450 mio. kr., jf. nedenstående oversigt, som er en opdatering af oversigten side 120 i
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| finanslovforslaget. Det bemærkes, at indtægterne fra den proportionale aktieindkomstskat nu
| indgår i oversigten for slutskatteprovenuet.

| Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2011-2014. Skøn december 2013

| Note: Inkl. ændringsforslag.

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at stige med 2,1 pct. fra 2011
til 2012, hvilket er lidt mindre end stigningen i de skattepligtige indkomster. Dette skyldes blandt
andet et fald i provenuet fra den progressive aktieindkomstskat. Fra 2012 til 2013 stiger de
statslige indkomstskatter med 3,5 pct. bl.a. som følge af de fortsat uændrede beløbsgrænser og
et lavere personfradrag, forhøjet bundskattesats samt bortfaldet af fradraget for indskud på kapi-
talpensionsordninger, mens forhøjelserne af beskæftigelsesfradraget og af topskattegrænsen be-
grænser stigningen. Endelig skønnes de statslige indkomstskatter at stige med 2,6 pct. fra 2013
til 2014. Forhøjelsen af topskattegrænsen er medvirkende til at stigningen er lavere end stigningen
i den skattepligtige indkomst.
De kommunale indkomstskatter (inkl. kirkeskat) stiger fra 2011 til 2012 med 3,4 pct., blandt andet
med baggrund i den udeladte § 20-regulering. Stigningen på ca. 5,3 pct. fra 2012 til 2013 har
ligeledes baggrund i de fortsat uændrede beløbsgrænser og personfradrag, samt bortfaldet af fra-
draget for indskud på kapitalpensionsordninger, mens forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget be-
grænser stigningen. Fra 2013 til 2014 skønnes de kommunale indkomstskatter at stige med ca.
3,0 pct., hvilket stort set svarer til stigningen i de skattepligtige indkomster.
Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i den daværende
VK-regerings skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning
fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendoms-
værdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendoms-
værdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den
samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger.
På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning.

Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmodtagere
og pensionister m.v. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt er-
hvervsdrivende primært som B-skatter.

| Mio. kr.

| 2011
| Slutop-
| gørelse

| 2012
| Skøn
| Dec. 2013

| 2013
| Skøn
| Dec. 2013

| 2014
| Skøn
| Dec. 2013
| Indkomstskat til staten| 204.025| 208.200| 215.800| 221.650
|  - heraf AM bidrag| 81.575| 82.850| 84.125| 86.350
|  - heraf bundskat| 34.375| 43.750| 57.400| 68.900
|  - heraf sundhedsbidrag| 63.725| 57.400| 51.625| 44.250
|  - heraf topskat| 16.575| 17.450| 15.200| 14.025
|  - heraf progressiv aktieindkomstskat| 9.800| 8.875| 10.150| 10.875
|  - heraf proportional aktieindkomstskat| 1.850| 1.875| 1.775| 1.800
|  - heraf særlig skat for begrænset skattepligtige| 2.025| 2.075| 2.100| 2.150
|  - heraf udligningskat| 225| 275| 275| 275
|  - heraf seniornedslag| -900| -1.150| -1.150| -1.150
|  - heraf grøn check| -4.900| -4.975| -5.525| -5.550
| Ejendomsværdiskat| 12.800| 13.000| 13.175| 13.325
| Kommunal indkomstskat| 198.150| 205.875| 215.150| 221.250
| Kirkelige afgifter| 5.800| 5.925| 6.150| 6.275
| Slutskatter i alt| 420.775| 433.000| 450.275| 462.500



12 § 38.11.01.10.

Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har
indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne der forfalder til indbetaling som A- og B-skatter
i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat eller som
skal udgiftsføres som overskydende skat i året efter indkomståret. Mønstret for hvilken del af
kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter m.v. kan variere
en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis
til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer.
Mønstret må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og li-
kviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB nr. 1403
af 2010 og i opkrævningsloven LB nr. 1402 af 2010.

Opkrævning af restskat over indregningsgrænsen på 18.300 kr. (2013-niveau) er fra og med ind-
komståret 2013 fremrykket en måned og finder sted i august, september og oktober 2014. Ved
denne opkrævning opkræves der tillige et variabelt tillæg, der beregnes som referencerenten i
opkrævningsloven opgjort med en decimal og forhøjet med 4 pct.-point. Ved budgetteringen er
det lagt til grund, at tillægget vedrørende indkomståret 2013 vil udgøre 8,2 pct.
Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb indtil
1. juli i det efterfølgende år. Der sker forrentning af frivillige indbetalinger efter indkomstårets
udløb fra 1. januar. Forrentningen beregnes ud fra en årlig rentesats, der er fastsat på grundlag
af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med en decimal og forhøjet med 2 pct.-point. Ved
budgetteringen er det lagt til grund, at rentesatsen vedrørende frivillige indbetalinger i 2014
vedrørende 2013 vil udgøre 6,2 pct. p.a.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller
sommeren i året efter indkomståret. Til udbetalingen ydes der en godtgørelse, der er variabel, og
som beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med en decimal og nedsat med 2
pct.-point. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at
tillægget vedrørende til udbetalingerne af overskydende skat i 2014 vedrørende indkomståret 2013
vil udgøre 2,2 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i
henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori
den foreløbige skat opkræves.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter så som udbytteskat,
dødsboskat, jf. LB nr. 333 af 2012 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB nr. 586 af
2013.
I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform af juni 2012 afskaffes fradrag for indbetalinger til kapitalpensioner og supplerende
engangsydelser og indførelse af en ny ordning uden fradrag, er der åbnet mulighed for, at eksi-
sterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser i 2013 og 2014 kan overgå til den nye
ordning mod betaling af en afgift på 37,3 pct. mod de normale 40 pct. Der er i budgetteringen
af provenuet fra pensionsbeskatningen indregnet et provenu herfra på 20 mia. kr. i hvert af årene
2013 og 2014.

Alt i alt bevirker de omtalte forhold, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2014 nødven-
digvis må være behæftet med særlig usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste
finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter. I forbindelse med
overflytningen af arbejdsmarkedsbidragskontoen specificeres arbejdsmarkedsbidraget vedrørende
løn og vedrørende pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Acontobidrag
vedr. selvstændig virksomhed m.v. indgår som en del af B-skatterne, mens restbidrag og over-
skydende bidrag indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

| Kildeskatten indtægtsføres på statsregnskabet efter et tilsvarsprincip, hvor de enkelte skatter,
| herunder restskatter mv., indtægtsføres, når de forfalder til betaling. Det samlede kildeskattepro-
| venu påvirkes derfor af, hvor stor en del af slutskatteprovenuet der forfalder til betaling som A-
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| og B-skatter i 2014 eller som restskat mv. i senere år. Skattebetalingsmønstret er i høj grad på-
| virket af den løbende forskudsregistrering.

| I forbindelse med de aftalte forhøjelser af det almindelige beskæftigelsesfradrag i forbindelse
| med Aftale om finansloven for 2014 - herunder også forhøjelsen af det særlige beskæftigelses-
| fradrag for enlige forsørgere - bliver der ikke foretaget en ny forskudsregistrering, hvorfor for-
| højelserne som udgangspunkt ikke påvirker den løbende skattebetaling. Forhøjelserne af beskæf-
| tigelsesfradraget vil derfor kun blive indregnet i de løbende skatter i det omfang, der foretages
| en ny forskudsregistrering. Det er derfor lagt til grund, at provenuvirkningen i finansåret 2014
| vil udgøre ca. 60 pct. af det samlede mindreprovenu. Den resterende del af provenuet vil frem-
| komme i det følgende år i form af mindre restskatter og frivillige indbetalinger samt højere
| overskydende skatter.

| Med baggrund i regnskabstallene for den forløbne del af 2013 og budgetteringsforudsæt-
| ningerne er skønnet for det samlede kildeskatteprovenu i 2013 opjusteret med ca. 8,5 mia. kr. i
| forhold til skønnet fra august 2013.

| Opjusteringen dækker over, at indtægtskønnet for pensionsbeskatning er blevet opjusteret
| med ca.10 mia. kr., mens de øvrige poster samlet set er nedjusteret med ca. 1,5 mia. kr. Nedju-
| steringen af de øvrige poster dækker dels over en samlet nedjustering af skøn for A-skat, B-skat,
| og AM-bidrag med ca. 1,5 mia. kr., dels en opjustering af skøn for restskat, overskydende skat
| og frivillige indbetalinger med ca. 0,5 mia. kr., og endelig er udbytteskatten og andre skatter
| nedjusteret med henholdsvis ca. 0,2 mia. kr. og ca. 0,3 mia. kr. Samlet set giver dette en nedju-
| stering af øvrige poster med ca. 1,5 mia. kr. i 2013.

| Med baggrund i budgetforudsætningerne er kildeskatteprovenuet i 2014 opjusteret med ca.
| 13,5 mia. kr. i forhold til skønnet fra august 2013.

| Opjusteringen dækker primært over, at indtægtskønnet for pensionsbeskatning er opjusteret
| med ca. 13 mia. kr. Skønnet for A-skat og AM-bidrag er netto opjusteret med ca. 0,2 mia. kr.,
| mens restskatter og overskydende skatter samlet set er opjusteret med ca. 0,55 mia.kr. Endelig
| er grøn check opjusteret med ca. 0,05 mia. kr., mens andre skatter er nedjusteret med ca. 0,3 mia.
| kr.

| I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af kildeskatteprovenuet 2012-2014,
| svarende til tabellen side 122 i finanslovforslaget fra august 2013.

| Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansåret 2012-2014

| Mio. kr.| 2012
| Regnskab
| 2013
| Skøn
| Dec. 13

| 2014
| Skøn
| Dec. 13
| A-skat1)| 337.918| 347.500| 359.200
| Arbejdsmarkedsbidrag, løn| 68.992| 70.600| 72.800
| Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger| 9.133| 8.500| 8.400
| Udbytteskat| 6.363| 8.500| 7.500
| § 55-beløb| -240| -300| -300
| B-skat1)| 18.384| 19.900| 19.500
| Frivillige indbetalinger| 15.005| 16.500| 16.000
| Restskat| 7.592| 7.100| 7.100
| Overskydende skat| -25.243| -24.700| -24.500
| Pensionsbeskatning| 10.492| 40.000| 43.000
| Grøn check overført fra 38.11.01.12| 4.951| 5.500| 5.550
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| Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2013 og
| kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.
| Note 1: Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatter. For restskatter vedrørende
| indkomstårene 2011-2013 er indregningsgrænsen i alle årene 18.300 kr. Restskatterne vedrører som altovervejende ho-
| vedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.
| Note 2: Inkl. ændringsforslag. 

| For finansåret 2014 skønnes kildeskatteprovenuet efter ændringsforslaget at blive 517,25 mia.
| kr., hvilket er ca. 17,2 mia. kr. mere end det aktuelle provenuskøn for finansåret 2013. Stigningen
| i provenuet fra 2013 til 2014 afspejler primært stigningen i slutskatterne, dog forventes indtæg-
| terne fra pensionsbeskatning og andre skatter også at stige med henholdsvis ca. 3 mia. kr. og ca.
| 2 mia. kr.

11. Afskrivning, personskatter
| For 2014 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmar-
| kedsbidrag at udgøre 1.300 mio. kr., hvoraf ca. 500 mio. kr. vedrører direkte opkrævede person-
| skatter m.v. (B-skat, restskat m.v.), og ca. 800 mio. kr. består af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
| vedrørende løn.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 100 mio. kr. med baggrund
| i de seneste regnskabstal for 2013.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2010.

Fra og med 2010 ydes der en skattefri kompensation, Grøn check, på 1.300 kr. til alle voksne
og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i aftale mellem
den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009, jf. lov nr.
472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget,
der overstiger 369.400 (2014-niveau).

I medfør af aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november
2011 er der fra 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år,
hvis topskattegrundlag ikke overstiger 215.900 kr. (2014-niveau).
Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende inde-
holdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der
månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10. I
forbindelse med slutopgørelsen i 2014 for indkomståret 2013 vil der kunne ske reguleringer af
kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en begrænset størrelsesorden,
hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb. Den samlede kompensation forventes i 2013
at udgøre 5.500 mio. kr. og 5.500 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 50 mio. kr. med baggrund i
| den seneste konjunkturvurdering, december 2013.

| Andre skatter mv.| 955| 1.000| 3.000
| I alt § 38.11.01.10.30.| 454.302| 500.100| 517.250
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20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer
Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som lø-

bende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10.
Afregningen omfatter de månedlige acontorater af kommunal indkomstskat og kirkelige af-

gifter vedrørende indkomståret. I 2014 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og den
endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2011, samt afregning af
dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2011. Afregningen vedrørende
2011 sker i 1. kvartal 2014.

Acontoudbetalingerne til kommunerne i løbet af finansåret 2014 finder sted på grundlag af
kommunernes overslag over slutskatten for indkomståret 2014. Oplysninger om disse overslag
foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovforslaget, idet kommunerne først i
løbet af oktober 2013 skal give meddelelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvor store
slutskatter, der forventes for indkomståret 2014. Skønnet over acontoudbetalingerne er derfor
foretaget med baggrund i det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er det
på baggrund aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 af juni
2013beregningsteknisk forudsat, at den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent i 2014 er uæn-
dret i forhold til 2013, hvilket indebærer, at den afrundede gennemsnitlige udskrivningsprocent
udgør 25,6 inkl. kirkeskat. Hertil kommer, at der ved budgetteringen er taget hensyn til, at visse
kommuner, især kommuner med høj vækst, må påregnes at anvende muligheden for selvbudget-
tering. Acontoudbetalingerne til kommuner og kirke i 2014 er herved budgetteret til ca. 228,1
mia. kr.

Forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner ved-
rørende indkomståret 2011, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for
indkomståret 2011 skønnes samlet at udgøre 0,8 mia. kr. i kommunernes favør.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 60 mio. kr. Kommunerne
| har på baggrund af deres budgetter for 2014 anmeldt acontoudbetalinger på ca. 228.051 mio. kr.
| (inkl. kirkeskat), hvilket er ca. 60 mio. kr. mindre end skønnet på finanslovforslaget.

| I nedenstående oversigt er vist en ajourført oversigt over acontoafregningen i 2012-2014
| svarende til oversigten side 123 i finanslovforslaget.

| Opdeling af kommuneafregningen 2012 - 2014

| Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2013 og
| kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.
| Note: Inkl. ændringsforslag

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegæn-
gere

Den 29. oktober 2003 indgik Sverige og Danmark en aftale om beskatning af grænsegængere.
Folketinget ratificerede aftalen ved vedtagelsen af lov nr. 974 af 5. december 2003. Sverige har
ligeledes ratificeret aftalen. Aftalen indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det pri-
mærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet
land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra
og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

| Mio. kr.

| 2012
| Regn-
| skab

| 2013
| Skøn
| Dec. 2013

| 2014
| Skøn
| Dec. 2013
| Acontoafregning af alm. indkomstskat| 210.824| 224.296| 228.051
| Øvrig afregning| -1.633| 538| 789
| Samlet afregning| 209.192| 224.834| 228.840
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Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregule-
ring for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskat-
ningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006
og nr. 495 af 7. juni 2006. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med 2007
afholdes af staten. Beløb, som Danmark modtager fra Sverige vedrørende 2007 og efterfølgende
år, indgår ved opgørelsen af afregningen til kommunerne, der sker i første kvartal i året 3 år efter
indkomståret.

Pr. 1. oktober 2014 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2013 samt korrektioner
vedrørende indkomstårene 2004-2012. Netto skønnes udvekslingen at andrage ca. 775 mio. kr. i
Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 100 mio. kr. Afregningerne
| pr. 1. oktober 2012 vedr. indkomståret for 2012 (inkl. reguleringer vedr. tidligere år) viste, at
| afregningen til Sverige blev på ca. 792 mio. kr., mens Danmark har modtaget ca. 116 mio. kr.
| fra Sverige. Nettoudgiften i 2013 er således blevet ca. 676 mio. kr., hvilket er ca. 76 mio. kr.
| mindre end forventet i august 2011. I lyset heraf skønnes det nu, at der i 2014 skal overføres 800
| mio. kr. til Sverige, mens afregningsbeløbet fra Sverige skønnes til 125 mio. kr., således at net-
| toafregningen til Sverige i 2014 bliver 675 mio. kr.

| Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaftalen 2011 - 2014.

| Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering. Økonomisk Redegørelse, december 2013 og kan
| derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.
| Note: Inkl. ændringsforslag

30. Kompensationsbeløb til Grønland
Ifølge aftale af 21. august 1990 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre, jf.

Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale af
31. august 1997, har Grønland i perioden 1991-2012 trådt tilbage fra beskatning af blandt andet
løbende rentetilskrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter m.v. og visse bidrag fra
arbejdsgivere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere har Grønland trådt tilbage fra be-
skatning af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner
i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Grønland er kompenseret for denne tilbage-
træden fra beskatning ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat. I 2012 udgjorde
det regulerede overførselsbeløb 25,7 mio. kr.

I aftale af 20. februar 2012 mellem Grønlands landsstyre og den danske regering er det aftalt,
at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2013. Det er endvi-
dere aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende dagpengeområdet m.v. udgør 3,3 mio. kr. årligt.
Beløbet er fastsat i 2012-niveau og reguleres i overensstemmelse med den generelle løn- og
prisstigning på finansloven. Aftalen er godkendt af Folketinget ved lov nr. 1227 af 18. december
2012.

Det afrundede regulerede kompensationsbeløb udgør 3,4 mio. kr. i 2014.

| Mio. kr.

|  2011
|  Regn-
|  skab

|  2012
|  Regn-
|  skab

|  2013
|  Skøn
|  Dec. 2013

|  2014
|  Skøn
| Dec. 2013
| Til Sverige| 751| 827| 792| 800
| Fra Sverige| 88| 110| 116| 125
| Nettobeløb til Sverige| 663| 717| 676| 675
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38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Indtægtsbevilling ......................................... 4.790,1 3.940,6 5.499,0 5.799,0 - - -

10. Afgift af dødsboer og gaver, LB
 327 2012

Indtægt ................................................ 4.791,7 3.941,8 5.500,0 5.800,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 4.791,7 3.941,8 5.500,0 5.800,0 - - -

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer
 og gaver

Indtægt ................................................ -1,7 -1,2 -1,0 -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,7 -1,2 -1,0 -1,0 - - -

10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 327 2012
Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der
i 2014 udgør 268.900 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en
supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op
på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 59.800 kr. (2014-niveau), pålægges li-
geledes en afgift på 15 pct.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 5,5 mia. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 300 mio. kr. til 5.800 mio.
| kr. i 2014 på baggrund af de seneste regnskabsoplysninger for 2013.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver
Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2014 at udgøre 1 mio. kr.
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38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 14.515,3 14.547,8 14.565,1 14.440,0 - - -

10. Børne- og ungeydelse
Udgift ................................................... 14.515,3 14.547,8 14.565,1 14.440,0 - - -
44. Tilskud til personer ....................... 14.515,3 14.547,8 14.565,1 14.440,0 - - -

10. Børne- og ungeydelse

Anm.: Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2012. For 2013 og 2014 er an-
tallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.
Satsen for babyydelsen i 2008 er årsgennemsnittet inkl. forhøjelsen på 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008, jf.
nedenfor.

Til og med 2010 anvendes betegnelsen børnefamilieydelsen. Ydelsen er skattefri og udbetales
af SKAT med en fjerdedel i hvert kvartal. Ydelsen er gradueret efter barnets alder. Ydelsen ud-
betales til en af forældrene, typisk barnets mor. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen
for 3-6 årige og børnefamilieydelsen for de 7-17 årige. Babyydelsen er hævet ekstraordinært
med 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008 - svarende til 2.000 kr. på årsbasis, jf. lov nr.
318 af 30. april 2008.

Fra og med 2011 ændres betegnelsen fra børnefamilieydelse til børne- og ungeydelse. Ba-
byydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige, børneydelsen for 7-14 årige og un-
geydelsen for 15-17 årige. For de 0-14 årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal.
Ungeydelsen for de 15-17 årige udbetales med en tolvtedel hver måned, jf. lov nr. 624 af 11. juni
2010.

Reguleringen af børnefamilieydelsen er ændret fra og med 2004. Indtil 2003 skete regule-
ringen efter personskattelovens § 20, men fra og med 2004 reguleres ydelsen med udviklingen i
Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.

Som led i aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning
af dansk økonomi af maj 2010, jf. lov nr. 725 af 25. juni 2010, ændres børne- og ungeydelsen

R R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

III. Produktion
1.Ydelsens størrelse kr.

(helårligt)
Ungeydelse 10.584 10.632 10.716 10.980
Børnefamilieydelse/
Børneydelse 9.876 10.064 10.232 10.580 10.584 10.632 10.716 10.980 - - -
Småbørnsydelse 12.552 12.792 13.004 13.448 13.452 13.500 13.608 13.944 - - -
Babyydelse 13.892 15.156 16.428 16.988 16.992 17.064 17.196 17.616 - - -

2.Antal tilskud
 (1.000) 207 204 201 198
Ungeydelse 748 751 750 747 536 533 532 531
Børnefamilieydelse/
Børneydelse 264 261 262 263 264 263 261 257 - - -
Småbørnsydelse 195 196 195 193 189 184 178 174 - - -
Babyydelse - - -

IV. Ressourceforbrug
1.Statens udgifter i PL 2014 15.555 15.800 16.133 16.065 15.631 15.314 14.865 14.440 - - -



§ 38.12.01.10. 19

ved, at der indføres et loft over den samlede børne- og ungeydelse på 35.000 kr. (2011-niveau)
pr. modtager, samt at satserne nedsættes gradvist med 5 pct. frem mod 2013. I 2011 er der en
kompensation på 2/3 og i 2012 på 1/3 af tabet som følge af loftet over den samlede børne- og
ungeydelse. Der indføres samtidig en begrænsningsordning, så den maksimale reduktion af børne-
og ungeydelsen er 12.000 kr. om året i 2011-2013, gradvist stigende til 30.000 kr. i 2019. Med
virkning fra 2020 bortfalder begrænsningsordningen. I medfør af aftale mellem regeringen og
Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 ophæves loftet over børne- og unge-
ydelsen fra 1. januar 2012, jf. lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Med lov nr. 1609 af 22. december 2010 og med virkning fra 2012 indføres et optjenings-
princip, hvorefter man som minimum skal have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 2 år
af de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne-
og ungeydelse. I medfør af aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013
af november 2012 undtages flygtninge med opholdstilladelse for optjeningsprincippet vedrørende
til børne- og ungeydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse i Grønland og Færøerne sidestilles
med ophold i Danmark, jf. lov nr. 1398 af 23. december 2012. Efter henvendelse fra EU-Kom-
missionen er praksis vedrørende optjeningsprincippet ændret med virkning fra 18. juni 2013, så-
ledes at borgere fra EU/EØS-lande ikke er omfattet af optjeningsprincippet.

Til og med 2013 er ydelsen uafhængig af familiens indkomstforhold. Med virkning fra 2014
aftrappes ydelsen med 2 pct. af indkomsten (indkomstgrundlaget for topskat), der overstiger
700.000 kr. (2013-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012. For ægtefæller beregnes ned-
sættelsen på baggrund af summen af beløbene hos hver af ægtefællerne, som overstiger bund-
grænsen på 700.000 kr. Indkomstaftrapningen skønnes at reducere udbetalingerne med ca. 280
mio. kr. (2013-niveau).
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38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 21.483,5 37.329,9 33.508,0 38.738,0 - - -

10. Indkomstskat af selskaber m.v.
Indtægt ................................................ 26.542,2 42.053,6 38.350,0 44.000,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 26.542,2 42.053,6 38.350,0 44.000,0 - - -

11. Afskrivning, selskabsskat m.v.
Indtægt ................................................ -347,2 -453,2 -350,0 -300,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -347,2 -453,2 -350,0 -300,0 - - -

20. Afregning til kommunerne af
indkomstskat af selskaber m.v.
Indtægt ................................................ -4.711,5 -4.270,5 -4.492,0 -4.962,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -4.711,5 -4.270,5 -4.492,0 -4.962,0 - - -

10. Indkomstskat af selskaber m.v.
Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af acontoskat for det aktuelle indkomstår.

Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af
acontoskatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og
acontoskat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat
og restskattetillæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger acontoskatten og udgifter i form
af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end acontoskatten.
I de senere år har der typisk været tale om restskat for selskaber under ét. Endvidere indgår der
indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På
kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatten på
selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsover-
enskomst med.

Selskabsskattesatsen er fra og med indkomståret 2014 nedsat fra 25 til 24,5 pct. som led i
aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækst-
plan DK af april 2013. Selskabsskattesatsen nedsættes yderligere til 23,5 pct. i 2015 og 22 pct. i
2016. Restskattetillægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår
ud fra det aktuelle renteniveau. For indkomståret 2013 er tillægget 3,9 pct. og godtgørelsen 0,4
pct.

| I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2012-
| 2014. Oversigten erstatter dermed den tilsvarende oversigt på finanslovforslagets side 129.
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| Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2012-2014

| Anm.: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter m.v. For B-året er skønnet
| baseret på den seneste konjunkturvurderin g, Økonomisk Redegørelse, december 2013 og kan derfor afvige fra budget-
| specifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.
| Note: Inkl. ændringsforslag

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning og i et samlet skøn for
selskabernes indtjening. Medregnet i vurderingen er bl.a. "Styrkelse af indsatsen mod nulskatte-
selskaber m.v." fra april 2012, der medfører et højere selskabsskatteprovenu fra 2013 og frem som
følge af begrænsningen i selskabernes muligheder for fremførelse af underskud. Desuden er
medregnet provenuvirkningen af den ordning for skattekreditter for forsknings- og udviklingsak-
tiviteter, der blev indført med virkning fra og med indkomståret 2012. Endvidere er medregnet
den reduktion i provenuet fra selskabsskatten, som følger af den midlertidige lempelse af af-
skrivningsreglerne for driftsmidler ("investeringsvinduet"), der er en del af aftale mellem rege-
ringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012. Endelig er
medregnet den reduktion i selskabsskatteprovenuet, der følger af den gradvise nedsættelse af
selskabsskattesatsen fra 25 pct. i 2013 til 24,5 pct. i 2014, som indgår i Aftaler mellem regeringen,
Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskaber-
nes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre
for acontoskatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med ca. 5,1 mia. kr. i 2014. Bag-
| grunden er bl.a., at selskabernes slutskat for indkomståret 2012, som er endeligt afregnet i 2013,
| har været væsentligt højere end forventet. Dette skyldes til en vis grad, at en række større virk-
| somheder til trods for den aktuelle konjunkturafmatning har præsteret en betydelig fremgang i
| deres skattepligtige overskud. Med udgangspunkt i dette betalingsmønster og erfaringerne fra
| tidligere år vurderes det, at acontoskatten for 2014 vil være ca. 3,1 mia. kr. højere end vurderet
| i august, mens indtægten fra afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat
| for 2013 i 2014 vil være ca. 2,0 mia. kr. højere end vurderet i august.

11. Afskrivning, selskabsskat m.v.
Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 400

mio. kr. i 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,1 mia. kr. i 2014. Det
| skyldes, at afskrivningerne i 2013 ifølge de seneste regnskabstal er noget mindre end tidligere
| forventet.

| Mia. kr.| 2012
| Regnskab
| 2013
| Skøn
| Dec. 2013

| 2014
| Skøn
| Dec. 2013
| Acontoskat for aktuelt indkomstår ..............| 38,5| 42,2| 43,0
| Afregning af forskel mellem endelig ind-
| komstskat og acontoskat for foregående ind-
| komstår .........................................................

| 0,5| 2,5| 0,0

| Regulering af skatteansættelser for tidligere
| år o.a..............................................................
| 3,0| 4,6| 1,0

| Selskabsskat i alt .........................................| 42,1| 49,3| 44,0
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20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.
I 2014 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende

2011 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 4.962 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskat

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 19.274,8 18.771,3 21.000,0 18.600,0 - - -

10. Skatter i henhold til kulbrinte-
 skatteloven

Indtægt ................................................ 19.274,8 18.771,3 21.000,0 18.600,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 19.274,8 18.771,3 21.000,0 18.600,0 - - -

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven
Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskat af indvindingsvirk-

somhed, samt skatter af tilknyttet virksomhed. Som led i aftaler mellem regeringen, Venstre, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 beskattes ind-
vindingsvirksomhed i indkomståret 2014 med selskabsskattesatsen og en tillægsselskabsskat på
0,5 pct.-point, jf. selskabsskattelovens § 17, stk. 1. I indkomståret 2015 udgør tillægsselskabs-
katten 1,5 pct.-point, mens den i indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår udgør 3 pct.-
point.  

Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 9,2 mia.
kr. i 2014 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 116,9 USD pr. tønde
og dollarkurs på 5,65 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskat m.v. af tilknyttet virksomhed,
der er budgetteret til 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe 11,7 mia. kr.

Der er taget hensyn til, at grundlaget for selskabsskatten og kulbrinteskatten for eneretsbe-
villingen nedsættes med overskudsandelen, jf. § 08.25.03., og at rørledningsafgiften, jf. §
29.23.02. vedrørende eneretsbevillingen bortfaldt efter den 8. juli 2012.  

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 22,6 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf
de 21,0 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da
provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den
opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på termin-
skontrakter.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning. Desuden er medregnet
provenuvirkningen af en harmonisering af kulbrintebeskatningsreglerne, som foreslået af rege-
ringen den 1. marts 2013. Beskatningsreglerne for tilladelser på gamle regler ændres, så de svarer
til reglerne for nye tilladelser. Regeringen vil i den kommende folketingssamling fremsætte lov-
forslag vedrørende ændringer af reglerne for kulbrintebeskatning. 

Den 9. juli 2012 ophørte overskudsdelingen, og i stedet har staten overtaget 20 pct. af akti-
verne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Yderligere deltager staten med 20 pct. i de kul-
brintetilladelser, der er tildelt efter 1. januar 2004. Statsdeltagelsen varetages af Nordsøfonden.
Fonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og
kulbrinteskat af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære afdrag på gæld
overføres til statskassen. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeler sig på tre poster: selskabsskat,
kulbrinteskat samt Nordsøfondens overskud efter betalte skatter og afdrag på gæld. Af den
skønnede selskabsskat inkl. tillægsselskabskatten for 2014 hidrører 1,7 mia. kr. fra Nordsøfonden,
mens 2,5 mia. kr. af kulbrinteskatten for 2014 hidrører fra Nordsøfonden.
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| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 2,4 mia. kr. i 2014 og for-
| højet med 0,3 mia. kr. i 2013. Nedjusteringen i 2014 skyldes hovedsageligt en nedjustering af
| olieprisen. Desuden er forventningerne til dollarkursen for 2014 lavere end forventningen i august
| 2013. Opjusteringen af provenuet i 2013 skyldes højere frivillige indbetalinger af selskabsskat
| end tidligere forventet. Vedrørende 2014 falder den forventede oliepris fra 116,9 USD til 108,2
| USD. Justeringerne i oliepris og dollarkurs medfører, at olieprisen målt i danske kroner falder i
| 2013 og særligt 2014.

| Justeringen af oliepris og dollarkurs medfører et fald i skønnet for selskabsskatten på ca. 1,6
| mia. kr. i 2014 i forhold til forventningen i august 2013. Vedrørende 2013 forventes en mindre
| stigning i selskabskatten på ca. 0,4 mia. kr. som følge af selskabernes skatteindbetalinger. Skønnet
| for kulbrinteskatten er nedjusteret med 0,1 mia. kr. i 2013 og ca. 0,8 mia. kr. i 2014.

| I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris
| afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris på 108,4 USD pr. tønde i 2013 og 108,2 USD
| pr. tønde i 2014.

| I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af skatter og afgifter fra olie- og gas-
| indvinding svarende til side 130 i finanslovforslaget.

| Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2012-2014,
| inkl. ændringsforslag

| Anm.: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2013 og
| 2014 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger til og med november 2013 samt forventningen
| til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, december 2013.

| Mia. kr.

| 2012
| Regnskab
| 2013
| Skøn
| Dec. 2013

| 2014
| Skøn
| Dec. 2013
| Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat| 8,2| 8,7| 7,6
| Kulbrinteskat | 10,5| 10,6| 10,9
| Tilknyttet virksomhed | 0,1| 0,1| 0,1
| § 38.13.11.10 i alt | 18,8| 19,4| 18,6
| § 29. og § 8. i alt | 6,4| 2,7| 1,1
| Samlede skatter og afgifter mv. | 25,2| 22,1| 19,7
| Budgetteringsforudsætninger
| Oliepris (US dollar pr. tønde)| 111,8| 108,4| 108,2
| Dollarkurs (kroner pr. US dollar)| 5,79| 5,63| 5,55
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38.14. Pensionsafkastskat

38.14.01. Pensionsafkastskat

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 37.646,7 39.546,7 43.325,0 41.475,0 - - -

10. Pensionsafkastskat
Indtægt ................................................ 37.646,7 39.546,7 43.325,0 41.475,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 37.646,7 39.546,7 43.325,0 41.475,0 - - -

10. Pensionsafkastskat
Med virkning fra 2010 blev pensionsafkastskatten omlagt fra institut- til individniveau. Denne

omlægning indebærer, at beskatningsgrundlaget fra 2010 opgøres som det afkast, pensionsop-
spareren får tilskrevet pensionsordningen, og ikke som hidtil af et afkast knyttet til et bestemt
aktiv. Reglerne om pensionsafkastbeskatning findes i pensionsafkastbeskatningsloven LB nr. 170
af 2011.

Skattegrundlaget opgøres efter et lagerprincip, og indkomstårets kursgevinster og -tab på
aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer lø-
bende afkast fx i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger kan
fradrages i opgørelse af det skattepligtige grundlag. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver
i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra bl.a. vedrørende pensionsopsparing
foretaget før 1983.

Skattesatsen er 15,3 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf,
og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Det enkelte års afkast af pensionsformuen varierer meget fra år til år og afhænger blandt
andet af udviklingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt
afkastet på de afledte aktiver (derivater). Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte
skattegrundlag tilsvarende kan udvise samme betydelige udsving fra år til år som afkastet. Skat-
teindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obli-
gationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt
højere end det normale. Der er derfor betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for pensions-
afkastskatten.

Regeringen vil i den kommende folketingssamling fremsætte forslag om forrentning af ne-
gativ institutskat i forbindelse med omtegning fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrente-
produkter. Provenuvirkningen heraf er medregnet i indtægtsskønnet.

Efter de nugældende regler er den endelige betalingsfrist for pensionsinstitutterne senest den
31. maj året efter indkomstårets udløb. Mens pengeinstitutordningernes betalingsfrist er senest
den 22. januar året efter indkomstårets udløb.

I 2013 skønnes provenuet af pensionsafkastskatten at udgøre ca. 44,1 mia. kr. og i 2014
skønnes det at udgøre 36,5 mia. kr.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5.050 mio. kr., hvilket kan
| henføres til, at det forventede samlede afkast for indkomståret 2013 er opjusteret, jf. Økonomisk
| Redegørelse, december 2013. Herudover er indtægterne i 2013 nedjusteret med ca. 50 mio. kr.
| Denne nedjustering dækker over, at den endelige skat for indkomståret 2012 nu skønnes lidt
| mindre end forudsat i august.



§ 38.14.01.10. 25

| Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2012 - 2014

| Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2013 og
| kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012
| Note: Inkl. ændringsforslag.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.

38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 5.069,1 4.882,3 5.500,0 4.900,0 - - -

10. Tinglysningsafgift m.v.
Indtægt ................................................ 5.069,1 4.882,9 5.500,0 4.900,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 5.069,1 4.882,9 5.500,0 4.900,0 - - -

11. Afskrivning, tinglysningsafgift
Indtægt ................................................ - -0,6 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - -0,6 - - - - -

10. Tinglysningsafgift m.v.
På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer (den

tidligere stempelafgift). Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte m.v. og ved tinglysning
af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler, skibe og fly.

Satserne fremgår af tabellen:

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestem-
melser for tinglysningsafgiften findes i LB 462 2007 med senere ændringer.

| Mio. kr.

| 2012
| Regn-
| skab

| 2013
| Skøn
| Dec. 2013

| 2014
| Skøn
| Dec. 2013
| Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl.
| Den Sociale Pensionsfond| 38.244| 43.425| 41.475
| Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den
| Sociale Pensionsfond| 1.303| 625| 0
| I alt| 39.547| 44.050| 41.475

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi......................................................................... 0,6 pct. + 1.660 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet ............................................................................................ 0 kr.

Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)
- Af det pantsikrede beløb ........................................................................................................... 1,5 pct. + 1.660 kr.
- Høstpantebreve ........................................................................................................................... 1.660 kr.

Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)
- Af det sikrede beløb .................................................................................................................. 1,5 pct. + 1.660 kr.

Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7)
(eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)....................................................... 1.660 kr.
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Med lov nr. 518 af 28. maj 2013 forhøjes den faste del af tinglysningsafgiften fra 1.400 kr.
til 1.660 kr. med det formål at finansiere en afskaffelse af retsafgifterne m.v. Ændringen er trådt
i kraft den 1. juli 2013.

Afgift på skadesforsikringer gælder for skadesforsikringsområdet, og der betales en afgift på
1,1 pct. af den løbende præmie. De gældende regler for afgift på skadesforsikringer findes i lov
nr. 551 om afgift af skadesforsikringer af 18. juni 2012. Med denne lov er stempelafgiften omlagt
til en løbende afgift af præmien.

Det samlede provenu fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer skønnes til 5.100
mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 200 mio. kr.
| Med baggrund i Aftale om finansloven for 2014 forventes adgangen til at anvende ejerskif-
| tesummen som grundlag for beregning af tinglysningsafgiften ved ejerskifte af ejerboliger gen-
| nemført med virkning pr. 1. januar 2014, jf. L 80 fremsat af skatteministeren den 20. november
| 2013. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre 50 mio. kr.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med yderligere 150 mio. kr. til 4.900
| mio. kr. i 2014 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2013.

38.19. Øvrige skatter

38.19.01. Frigørelsesafgift m.v.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 0,2 0,1 0,2 0,2 - - -

10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577
 2002

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

10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002
Ved lov nr. 458 af 6. juni 2004 blev reglerne om frigørelsesafgift ved ejendommes overgang

fra landzone til byzone eller til sommerhuszone ophævet for overførsler efter 1. januar 2004, så-
ledes at fortjenester på sådanne ejendomme fremover alene beskattes efter ejendomsavancebe-
skatningsloven. Ejere af ejendomme, der er overført eller overføres fra landzone inden den 1.
januar 2004, og som har fået henstand med betalingen af frigørelsesafgiften, kan vælge at få
henstanden erstattet med beskatning af fortjenesten på afståelsestidspunktet. Ejere med henstand,
der ikke vælger den nye ordning, skal fortsat indbetale den pålignede frigørelsesafgift ved ejer-
skifte m.v. Det skønnes, at den statslige andel af provenuet herfra vil udgøre ca. 0,1 mio. kr. i
2014.
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38.19.71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 91,8 191,0 105,4 104,9 - - -

10. Bøder, Skatteministeriet
Indtægt ................................................ 82,9 178,0 100,0 100,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 82,9 178,0 100,0 100,0 - - -

11. Afskrivning af bøder, Skattemi-
 nisteriet

Indtægt ................................................ -2,0 -3,4 -5,0 -5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -2,0 -3,4 -5,0 -5,0 - - -

22. Bøder, Forsvarsministeriet
Indtægt ................................................ 0,8 1,5 1,2 1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,8 1,5 1,2 1,0 - - -

23. Afskrivning af bøder, Forsvars-
 ministeriet

Indtægt ................................................ - - -0,4 -0,4 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - -0,4 -0,4 - - -

25. Bøder, Fødevareministeriet
Indtægt ................................................ 10,1 8,5 9,6 9,3 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 10,1 8,5 9,6 9,3 - - -

30. Konfiskationer
Indtægt ................................................ 0,0 6,3 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 6,3 - - - - -

10. Bøder, Skatteministeriet
Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

I medfør af lov nr. 514 af 2006 tilfalder bøderne fuldt ud staten.
Provenuet i 2014 anslås til 100 mio. kr.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet
De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca.

5 mio. kr. i 2014.

22. Bøder, Forsvarsministeriet
Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov

samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.
Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 1 mio. kr. i 2014.

23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet
På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige bøder på Forsvarsministeriets område. Det

skønnes, at afskrivningerne vil andrage 0,4 mio. kr. i 2014.

25. Bøder, Fødevareministeriet
På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Fødevareministeriets områder.

I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret for de områder, som lovovertræ-
delserne vedrører.



28 § 38.19.71.25.

Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2012 - 2014.

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegøre lse, august 2013 og kan
derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.

30. Konfiskationer
På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til

fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrollo-
vens § 8.

Mio. kr. 2012
Regnskab 2013

Skøn
August 13

2014
Skøn

August 13
Veterinær- og fødevarelovgivningen .............. 8,5 8,4 7,9
Foderstof- og gødskningslovgivningen........... 0,0 1,1 1,1
Fiskerilovgivningen ......................................... 0,0 0,1 0,3
Bøder i alt........................................................ 8,5 9,6 9,3
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Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 174.038,0 177.392,0 185.700,0 175.100,0 - - -

10. Merværdiafgift
Indtægt ................................................ 176.022,4 179.522,9 187.500,0 176.900,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 176.022,4 179.522,9 187.500,0 176.900,0 - - -

11. Afskrivning, moms
Indtægt ................................................ -1.984,4 -2.130,9 -1.800,0 -1.800,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1.984,4 -2.130,9 -1.800,0 -1.800,0 - - -

10. Merværdiafgift
Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og alle tjenesteydelser med undtagelse af de

tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og
forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede
led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for momsen på virksomhedernes indkøb
(den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl.
moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig
momsregistrere.

De momsregistrerede virksomheder opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning
under 1 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 1-50 mio. kr. og store virk-
somheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr.

For de små virksomheder skal momsen angives og betales senest den 1. i den tredje måned
efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore virksomheder har frist den 1. i
den tredje måned efter udløb af kvartalet (1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts), mens
de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale
afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17.
august. Dermed vil momsprovenu optjent i 4. kvartal i mellemstore virksomheder først blive an-
givet året efter. Det samme gælder momsprovenuet optjent i december i store virksomheder.

Opdelingen af virksomhederne, samt betalingsfristen for de mellemstore virksomheder, er
ændret pr. 1. januar 2014 som en del af Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013. Disse
ændringer medfører at ca. 6,2 mia. kr. forskydes fra finansåret 2014 til finansåret 2015.

Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
Vækstplan DK af april 2013 indebærer også en ændring af definitionen af små virksomheder, der
træder i kraft i 2015. Pr. 1. januar 2015 vil kategorien af små virksomheder omfatte virksomheder
med en årlig omsætning under 5 mio. kr.

Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013 forhøjes fradraget for moms på
hotelovernatninger fra 50 til 75 pct. pr. 1. januar 2014. Denne ændring medfører en finansårs-
virkning på -190 mio. kr. i 2014.

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB nr. 966 af 2005 med senere
ændringer.
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Det optjente momsprovenu skønnes på baggrund af momsgrundlaget til 184,5 mia. kr. i 2013
opgjort ved nationalregnskabsprincip. Budgetteringsforudsætningerne indebærer, at det optjente
momsprovenu ventes at vokse med 2,67 pct., hvilket medfører et provenu på 189,5 mia. kr. i
2014. Når der hertil tages højde for lovgivning mv., som ikke er afspejlet i momsgrundlaget for
2013 samt lovgivning mv., der påvirker momsgrundlaget i 2014 skønnes momsindtægten til ca.
182,7 mia. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 5.800 mio. kr. i 2014.
| Som led i Aftale om finansloven for 2014 fremrykkes forslaget om momskreditter til små
| virksomheder fra 2015 til 2014, jf. Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om Vækstplan DK. Med aftalen forlænges momskredittiden for små
| virksomheder med en årlig momspligtig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. med virkning fra 1.
| januar 2014. Det indebærer, at optjent moms fra 3. kvartal 2014 for virksomheder med en årlig
| momspligtig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. bliver betalt i 2015 mod tidligere i 4. kvartal
| 2014. Denne ændring medfører, at ca. 6.500 mio. kr. forskydes fra finansåret 2014 til finansåret
| 2015. Mindreprovenuet i 2014 modsvares af et tilsvarende merprovenu i 2015 i forhold til gæl-
| dende regler.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet isoleret set opjusteret med 700 mio. kr. på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013. Det samlede
| provenu skønnes således til 176.900 mio. kr. i 2014.
| De opdaterede ændringer af budgetteringsforudsætninger m.v. fremgår af nedenstående tabel.

11. Afskrivning, moms
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 2 mia. kr. på denne konto.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 200 mio. kr. på baggrund af
| de seneste regnskabsoplysninger for 2013, således at der i 2014 skønnes afskrevet restancer på
| 1.800 mio. kr.

| Optjent momsgrundlag| Mia. kr.
| Fra privat forbrug| 403,1
| Fra investeringer| 115,8
| Fra råstofanvendelse i erhverv| 211,3
| Fra offentlig sektor| 9,3
| I alt| 739,4
| Skøn over momsindtægter| Mio. kr.
| Optjent momsprovenu 25 pct. af 739,4 mia. kr.| 184.871
| Lovgivning 2013| 25
| Vækst i momsgrundlaget| 4.627
| Lovgivning 2014| -12.660
| Andet| 37
| I alt| 176.900
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38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 18.836,6 17.633,5 18.000,0 20.065,0 - - -

10. Afgift af stenkul, brunkul og
 koks m.v.

Indtægt ................................................ 2.417,9 2.497,2 2.800,0 3.000,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 2.417,9 2.497,2 2.800,0 3.000,0 - - -

11. Afskrivning af stenkul
Indtægt ................................................ 0,0 -24,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 -24,0 - - - - -

20. Afgift af elektricitet
Indtægt ................................................ 11.989,4 11.155,5 10.500,0 11.300,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 11.989,4 11.155,5 10.500,0 11.300,0 - - -

21. Afskrivning af afgift af el
Indtægt ................................................ -0,1 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 0,0 - - - - -

40. Naturgasafgift
Indtægt ................................................ 4.429,5 4.004,9 4.700,0 5.000,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 4.429,5 4.004,9 4.700,0 5.000,0 - - -

41. Afskrivning af naturgas
Indtægt ................................................ -0,1 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 - - - - - -

51. Afskrivning, afgift af VE-brænd-
 sler

Indtægt ................................................ - - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - - - - -

60. Finansiering fra Energiaftale
2012, jf. forsyningssikkerhedsaf-

 gift
Indtægt ................................................ - - - 765,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - 765,0 - - -

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
Afgift af stenkul, brunkul og koks mv. reguleres af kulafgiftsloven.
Afgiften af kul mv. udgør 71,8 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2014. Pr. 1. januar 2014 udgør afgiften

på procesenergi ca. 4,5 kr. pr. GJ, svarende til 6,3 pct. af den fulde energiafgift. Kul mv. anvendt
til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af
elektriciteten. Der ydes ikke godtgørelse for kul, der anvendes til rumvarme mv. Mineralogiske
og metallurgiske processer mv. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's mini-
mumsafgift på 0,15 euro pr. GJ. For affaldsvarme udgør afgiften 59,8 kr. pr. GJ med et fast fra-
drag for tillægsafgiften delt med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2014 er 33,3 kr. pr. GJ
affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg
udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig el-
produktion udgør afgiften 73,3 kr. pr. GJ i 2014 eller 26,3 øre pr. kWh, uanset om varmen pro-
duceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekse-
ringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2014 skønnes et
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merprovenu herved på denne konto på ca. 50 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det
vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte anden del af den samlede for-
syningssikkerhedsafgift, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten
og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012. Forsy-
ningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler.
Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 25 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Kon-
servative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og solcelleaftalen mv.
indgår lempelser i afgifterne på procesenergi som kompensation for, at afgifterne på energi til
rumvarme og visse andre formål stiger i forbindelse med indførelsen af forsyningssikkerhedsaf-
giften. Lempelserne skulle indfases gradvist i takt med, at afgifterne på rumvarme mv. øges frem
mod 2020. Som en del af Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013, fremrykkes disse
afgiftslempelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål til 2014. Forslaget skønnes at
medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 20 mio. kr. i 2014.

Endelig skønnes der et merprovenu på denne konto i 2014 på ca. 30 mio. kr. som følge af
nedjusterede CO2-kvotepriser.

De gældende bestemmelser om kulafgiften findes i LB nr. 1292 af 2010 med senere æn-
dringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af energi til brændsel på 1,6 pct.
i 2014.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det
samlede provenu på denne konto at udgøre 3.100 mio. kr. i 2014.

| Som led i Aftale om finansloven for 2014 nedsættes afgiften af stenkul, brunkul og koks m.v.
| til 4,5 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2014. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre
| ca. 10 mio. kr.
| Desuden var det forudsat ved budgetteringen af provenuet af forsyningssikkerhedsafgiften
| på FFL14, at forslaget blev fremsat i efteråret 2013. Imidlertid har det været nødvendigt at ud-
| skyde fremsættelsen, da der fortsat er en række tekniske udeståender, ligesom afgiften først kan
| træde i kraft, når den er godkendt af EU-Kommissionen. Finansiering af Energiaftale 2012 på ca.
| 25 mio. kr. overføres derfor til 38.22.01.60. Finansiering fra Energiaftale 2012, jf. forsynings-
| sikkerhedsafgift, da det forudsættes, at finansieringen i 2014 fortsat tilvejebringes.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med samlet 100 mio. kr. i 2014
| på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2013.

20. Afgift af elektricitet
Afgift af elektricitet reguleres af elafgiftsloven.
Afgiften udgør 41,2 øre pr. kWh for elvarme og 83,3 øre pr. kWh for anden elektricitet pr.

1. januar 2014. Begge satser er inkl. energieffektiviseringsbidrag (benævnt energisparebidrag
indtil 1. juli 2012) på 0,6 øre pr. kWh, eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh og tillægsafgift på
6,2 øre pr. kWh.

For momsregistrerede virksomheder er der visse muligheder for delvist at få tilbagebetalt
elafgiften.

Med lov nr. 903 af 4. juli 2013 bliver energieffektiviseringsbidraget en del af den samlede
elafgiftssats, men vil fortsat bidrage til finansieringen af Energistyrelsen (tidligere Center for
Energibesparelser). På baggrund af Folketingets vedtagelse 11. januar 2001 fastsættes bevillingen
årligt på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra energieffektivise-
ringsbidraget (0,6 øre pr. kWh). Dette provenu skønnes at udgøre ca. 84 mio. kr. i 2014.

Eldistributionsbidraget er indarbejdet i den gældende elafgift som et tillæg på 4 øre pr. kWh.
Virksomheder, der er berettigede til at få godtgjort afgiften af el, kan også få godtgjort eldistri-
butionsbidraget.
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For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2013
73,3 kr./GJ eller 26,3 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas. 

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekse-
ringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2014 skønnes mer-
provenuet herved på denne konto at udgøre ca. 200 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009
blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter
2015.

Som led i Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013, bortfalder afgiften for el-
forbrug under 15 mio. kWh (eldistributionsbidraget), dvs. at virksomhederne også kan få godtgjort
den sidste 1 øre pr. kWh af de første 15 mio. kWh. Forslaget skønnes at medføre et mindrepro-
venu på denne konto på ca. 120 mio. kr. i 2014.

Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
Vækstplan DK af april 2013 indebærer også, at elafgiften på el til proces nedbringes til et niveau
svarende til EU's minimumsafgift på 0,4 øre/kWh, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013. Samtidig frem-
rykkes afgiftslempelserne på erhvervenes forbrug af el til procesformål til 2014, som ifølge Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om
den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 skulle være indfaset gradvist frem mod 2020.
Fremrykning af proceslempelserne skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca.
140 mio. kr. i 2014, mens afgiftslempelserne på erhvervenes forbrug af el til procesformål
skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 350 mio. kr.

Endelig flyttes med lov nr. 903 af 4. juli 2013 energispareafgiften for rumvarme mv. over i
elafgiftsloven.
 Flytning skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 900 mio. kr. i 2014.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte anden del af den samlede for-
syningssikkerhedsafgift, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten
og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012. Forsy-
ningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler.
Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 50 mio. kr. i 2014.

Endelig skønnes der et merprovenu på denne konto i 2014 på ca. 60 mio. kr. som følge af
nedjusterede CO2-kvotepriser.

De gældende bestemmelser om elafgiften findes i LB nr. 310 af 2011 med senere ændringer.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel mm. på 1,6 pct. i

2014.
På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det

samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 11.300 mio. kr. i 2014.
| Ved budgetteringen af provenuet af forsyningssikkerhedsafgiften på FFL14 var det forudsat,
| at forslaget blev fremsat i efteråret 2013. Imidlertid har det været nødvendigt at udskyde frem-
| sættelsen, da der fortsat er en række tekniske udeståender, ligesom afgiften først kan træde i kraft,
| når den er godkendt af EU-Kommissionen. Finansiering af Energiaftale 2012 på ca. 50 mio. kr.
| overføres derfor til 38.22.01.60. Finansiering fra Energiaftale 2012, jf. forsyningssikkerhedsafgift,
| da det forudsættes, at finansieringen i 2014 fortsat tilvejebringes.
| Med ændringsforslaget skønnes provenuet - ligesom på FFL14 - til ca. 11.300 mio. kr. i 2014
| på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2013.
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40. Naturgasafgift
Afgift af naturgas og bygas reguleres af gasafgiftsloven.
Afgiften udgør 284,5 øre pr. Nm3 pr. 1. januar 2014. For naturgas til motorformål udgør

satsen 292,3 øre pr. Nm3. Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får tilbagebetalt af-
giften af den forbrugte gas i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms på
gassen. Der ydes dog ikke godtgørelse af afgiften, hvis gassen bruges til motorformål eller til
rumopvarmning mv. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraftværker og kraftvarmeværker er
fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Pr. 1. januar 2014 udgør afgiften på
procesenergi på ca. 4,5 kr. pr. GJ, svarende til 6,3 pct. af den fulde energiafgift. Mineralogiske
og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's mini-
mumsafgift på 0,15 euro pr. GJ.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2014
73,3 kr./GJ eller 26,3 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekse-
ringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. I finansåret 2014 skønnes merpro-
venuet herved på denne konto at udgøre ca. 90 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev
det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte anden del af den samlede for-
syningssikkerhedsafgift, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten
og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012. Forsy-
ningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler.
Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 60 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Kon-
servative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og solcelleaftalen mv.
indgår lempelser i afgifterne på procesenergi som kompensation for, at afgifterne på energi til
rumvarme og visse andre formål stiger i forbindelse med indførelsen af forsyningssikkerhedsaf-
giften. Lempelserne skulle indfases gradvist i takt med, at afgifterne på rumvarme mv. øges frem
mod 2020. Som en del af Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013, fremrykkes disse
afgiftslempelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål til 2014. Forslaget skønnes at
medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 100 mio. kr. i 2014.

Endelig skønnes der et merprovenu på denne konto i 2014 på ca. 10 mio. kr. som følge af
nedjusterede CO2-kvotepriser.

De gældende bestemmelser for naturgasafgiften findes i LB nr. 312 af 2011 med senere æn-
dringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel på 1,6 pct. i 2014. 
På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det

samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 4.900 mio. kr. i 2014.
| Som led i Aftale om finansloven for 2014 nedsættes naturgasafgiften til 4,5 kr. pr. GJ pr. 1.
| januar 2014. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre ca. 60 mio. kr.
| Desuden var det forudsat ved budgetteringen af provenuet af forsyningssikkerhedsafgiften
| på FFL14, at forslaget blev fremsat i efteråret 2013. Imidlertid har det været nødvendigt at ud-
| skyde fremsættelsen, da der fortsat er en række tekniske udeståender, ligesom afgiften først kan
| træde i kraft, når den er godkendt af EU-Kommissionen. Finansiering af Energiaftale 2012 på ca.
| 60 mio. kr. overføres derfor til 38.22.01.60. Finansiering fra Energiaftale 2012, jf. forsynings-
| sikkerhedsafgift, da det forudsættes, at finansieringen i 2014 fortsat tilvejebringes.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 100 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.
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50. Afgift af VE-brændsler
Afgift af VE-brændsler 
I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte anden del af den samlede for-

syningssikkerhedsafgift, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten
og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012. Forsy-
ningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler.
Dermed foreslås VE-brændsler anvendt til rumvarme pålagt afgift. Det foreslås, at afgiften i 2014
udgør 11,4 kr./GJ.

Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 720 mio. kr. i 2014. 
| Ved budgetteringen af provenuet af forsyningssikkerhedsafgiften på FFL14 var det forudsat,
| at forslaget blev fremsat i efteråret 2013. Imidlertid har det været nødvendigt at udskyde frem-
| sættelsen, da der fortsat er en række tekniske udeståender, ligesom afgiften først kan træde i kraft,
| når den er godkendt af EU-Kommissionen. Finansiering af Energiaftale 2012 på ca. 720 mio. kr.
| overføres derfor til 38.22.01.60. Finansiering fra Energiaftale 2012, jf. forsyningssikkerhedsafgift,
| da det forudsættes, at finansieringen i 2014 fortsat tilvejebringes.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 720 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af ovenstående.

| 60. Finansiering fra Energiaftale 2012, jf. forsyningssikkerhedsafgift
| I henhold til "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012 skal der til-
| vejebringes finansiering svarende til ca. 765 mio. kr. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af
| lovforslaget vedrørende sidste del af forsyningssikkerhedsafgiften (bl.a. forsyningssikkerhedsaf-
| gift på al rumvarme fra VE-brændsler og tilpasning af afgifterne på bioolier, biogas og VE-affald
| mv.).

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 9.251,7 9.097,7 9.350,0 9.300,0 - - -

10. Afgift af visse olieprodukter
Indtægt ................................................ 9.253,9 9.108,9 9.350,0 9.300,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 9.253,9 9.108,9 9.350,0 9.300,0 - - -

11. Afskrivning, olieprodukter
Indtægt ................................................ -2,2 -11,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -2,2 -11,2 - - - - -

10. Afgift af visse olieprodukter
Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven.
Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt auto-

gas, flaskegas og karburatorvæske. For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end
motorbrændstof, udgør afgiften 257,7 øre pr. liter pr. 1. januar 2014. Anvendes olieproduktet som
motorbrændstof, er afgiften generelt højere. For svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer
(svovlindhold højst 0,001 pct.), som er den mest udbredte dieselolie til motorkøretøjer, udgør
satsen 261,2 øre pr. liter pr. 1. januar 2014.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får delvist godtgjort afgiften af den for-
brugte olie i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for moms på olie, og olien
anvendes til procesformål. Endvidere godtgøres afgiften af olie, der i varmeværker benyttes af
momsregistrerede virksomheder til procesformål, delvist. Der gives ikke godtgørelse i det omfang
olien anvendes til rumvarmeformål og drift af motorer bortset fra, hvis der er tale om landbrug
mv. Pr. 1. januar 2014 udgør afgiften på procesenergi 4,5 kr. pr. GJ, svarende til 6,3 pct. af den
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fulde energiafgift. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens
landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ. Der er afgiftsfrihed for olie til
luftfart og søfart, herunder fiskeri i større fiskefartøjer. Fritaget for afgift er olie, der anvendes til
fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, hvoraf der skal betales elektrici-
tetsafgift.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2014
73,3 kr. pr. GJ eller 26,3 øre pr. kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indføres indeksering
af energiafgifter mv. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet
herved på denne konto at udgøre ca. 170 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det
vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte anden del af den samlede for-
syningssikkerhedsafgift, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten
og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012. Forsy-
ningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler.
Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 10 mio. kr. i 2014.

Med lov nr. 903 af 4. juli 2013 fremrykkes afgiftslempelserne på erhvervenes forbrug af
energi til procesformål til 2014. Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts
2012 og solcelleaftalen mv. indgår lempelser i afgifterne på procesenergi som kompensation for,
at afgifterne på energi til rumvarme og visse andre formål stiger i forbindelse med indførelsen
af forsyningssikkerhedsafgiften. Lempelserne skulle indfases gradvist i takt med, at afgifterne på
rumvarme mv. øges frem mod 2020. Som en del af Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli
2013 fremrykkes disse afgiftslempelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål til 2014.
Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 15 mio. kr. i 2014.

De gældende bestemmelser om olieafgifterne findes i LB nr. 313 af 2011 med senere æn-
dringer.

Budgetteringsforudsætningerne indebærer et fald i forbruget af brændsel og benzin mv. på
1,2 pct. i 2014.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det
samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 9.400 mio. kr. i 2014.

| Som led i Aftale om finansloven for 2014 nedsættes afgiften af visse olieprodukter til 4,5
| kr. pr. GJ pr. 1. januar 2014. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre ca.
| 10 mio. kr.
| Desuden var det forudsat ved budgetteringen af provenuet af forsyningssikkerhedsafgiften
| på FFL14, at forslaget blev fremsat i efteråret 2013. Imidlertid har det været nødvendigt at ud-
| skyde fremsættelsen, da der fortsat er en række tekniske udeståender, ligesom afgiften først kan
| træde i kraft, når den er godkendt af EU-Kommissionen. Finansiering af Energiaftale 2012 på ca.
| 10 mio. kr. overføres derfor til 38.22.01.60. Finansiering fra Energiaftale 2012, jf. forsynings-
| sikkerhedsafgift, da det forudsættes, at finansieringen i 2014 fortsat tilvejebringes.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med samlet 100 mio. kr. i 2014
| på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2013.
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38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 7.719,4 7.457,0 7.550,0 7.100,0 - - -

10. Afgift af benzin
Indtægt ................................................ 7.719,6 7.465,4 7.550,0 7.100,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 7.719,6 7.465,4 7.550,0 7.100,0 - - -

11. Afskrivning, benzinafgifter
Indtægt ................................................ -0,2 -8,4 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,2 -8,4 - - - - -

10. Afgift af benzin
Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven.
Afgiften på blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

udgør 406,4 øre pr. liter pr. 1. januar 2014. For blyholdig benzin er satsen 487,1 øre pr. liter pr.
1. januar 2014.

Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt. Salget af
den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin pga. forbud mod bly i
benzin, dog er der givet dispensation til mindre fly med stempelmotorer.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indekse-
ring af energiafgifter mv. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet
herved på denne konto at udgøre ca. 130 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det
vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

De gældende bestemmelser om benzinafgiften findes i LB nr. 313 af 2011 med senere æn-
dringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af benzin mv. til køretøjer på 1,2
pct. i 2013.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det
samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 7.100 mio. kr. i 2014.
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38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 9.872,5 10.041,8 11.140,0 10.970,0 - - -

10. Vægtafgift af motorkøretøjer
 m.v.

Indtægt ................................................ 9.932,8 10.074,7 11.200,0 11.000,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 9.932,8 10.074,7 11.200,0 11.000,0 - - -

11. Afskrivning, vægtafgift
Indtægt ................................................ -60,3 -33,0 -60,0 -30,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -60,3 -33,0 -60,0 -30,0 - - -

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
Personbiler indregistreret fra den 1. juli 1997 og varebiler indregistreret fra den 18. marts

2009 betaler ejerafgift. Person- og varebiler indregistreret før betaler vægtafgift.
 Vægtafgiften er en periodisk afgift af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter

færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Afgiften udgør for en almindelig personbil 3.100 kr. i
2014 (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne,
busser og varevogne m.v. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3.
juni 1998 og som anvendes privat.

Ejerafgiften afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieselbiler er der fastsat
en særskilt skala. Ejerafgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 1.660-3.840 kr. i 2014.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.
De gældende bestemmelser findes i LB nr. 414 af 2013 (vægtafgift) og LB nr. 339 af 2013

(ejerafgift) med senere ændringer.
Med lov nr. 1337 af 19. december 2008 er der indført en dagsafgift for privat benyttelse af

varebiler. EU har i 2012 godkendt dagsafgiften, og med lov nr. 1353 af 21. december 2012 er
dagsafgiften trådt i kraft pr. 1. januar 2013.

Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårs-
pakke 2.0 af marts 2009 er en grøn omlægning af bilafgifterne udmøntet ved lov nr. 1386 og lov
nr. 1387 af 21. december 2009. Ved omlægningen indføres en årlig afgift for dieselpersonbiler
og nye dieselvarebiler uden partikelfilter på 1.000 kr. samt ejerafgift for nye varebiler. Ejerafgift
for nye varebiler trådte i kraft 1. januar 2010, og partikeltillægget trådte i kraft den 1. marts 2010.
Omlægningen skønnes at medføre et merprovenu på 140 mio. kr. på denne konto i 2014. 

Med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011
reguleres afgiftsbeløbene for vægt- og ejerafgift samt tillægget for privatanvendelse, udmøntet
ved lov nr. 1384 af 28. december 2011. Reguleringen udgør en kompenserende indeksering på
4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform af juni 2012 forhøjes udligningsafgiften på dieselbiler i 2013 med knap 52 pct. Fra
2014 til 2020 indekseres endvidere vægt-, ejer- og udligningsafgiften samt tillægsafgiften for
varebiler som anvendes privat. Forhøjelsen af udligningsafgiften og indekseringen skønnes at
medføre et merprovenu på 80 mio. kr. i 2014 på denne konto.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform
af juni 2012 forlænges herudover fritagelsen for vægt-, ejer- og registreringsafgift for elbiler frem
til og med 2015. Forlængelsen af afgiftsfritagelsen skønnes at medføre et mindreprovenu på 5
mio. kr. i 2014 på denne konto.
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Provenuet skønnes at udgøre 10.900 mio. kr. i 2014. Ifølge budgetteringsforudsætningerne
forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,3 pct. fra 2013 til 2014, hvilket er lagt til grund
ved budgetteringen.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 100 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

11. Afskrivning, vægtafgift
Der skønnes i 2014 i alt afskrevet restancer på 30 mio. kr.

38.23.03. Registreringsafgift

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 13.759,9 13.124,6 15.270,0 15.740,0 - - -

10. Registreringsafgift af motorkøre-
 tøjer m.v.

Indtægt ................................................ 13.801,7 13.180,4 15.300,0 15.800,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 13.801,7 13.180,4 15.300,0 15.800,0 - - -

11. Afskrivning, registreringsafgift
Indtægt ................................................ -41,8 -55,8 -30,0 -60,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -41,8 -55,8 -30,0 -60,0 - - -

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven

af alle personbiler, herunder hyrevogne, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt indtil 4 tons samt
motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

For personbiler gives fra 25. april 2007 et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr.
km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieselbiler. Hvis
bilen kører mindre end 16 hhv. 18 km/liter beregnes et tillæg på 1.000 kr. pr. km/liter mindre.
Fra 1. januar 2008 gælder tilsvarende regler for varebiler.

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstra-
ordinære prisstigninger på biler. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

Øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for per-
sonbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i LB
nr. 221 af 2013 med senere ændringer.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet, dog foretages der ingen regulering i 2010
i henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0
af marts 2009, ligesom reguleringen suspenderes i 2011 til 2013 som et led i Aftale mellem den

2014
 Personbiler 105 pct. af 80.500 kr. og 180 pct. af resten

Satserne korrigeres hver måned
 Motorcykler 105 pct. af 9.100-25.400 kr. og 180 pct. af resten
 Varebiler 0 pct. af de første 17.300 kr. og 50 pct. af resten

Kassevogne mv. over 2,5 tons 0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten, dog højst
56.800 kr. for kassevogne m.v. over 3,0 t
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daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010.
Skalaknækket er 80.500 kr. i 2014.

Med lov nr. 411 af 11. maj 2012 er reglerne for fastsættelse af registreringsafgiften for de-
monstrations- og leasingbiler ændret. Regelændringen understøtter, at registreringsafgiften betales
af bilens almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Ændringen skønnes at medføre et
merprovenu på 30 mio. kr. i 2014 på denne konto.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform af juni 2012 forlænges elbilers fritagelse for vægt-, ejer- og registreringsafgift frem
til og med 2015. Forlængelsen af afgiftsfritagelsen skønnes at medføre et mindreprovenu på 40
mio. kr. i 2014 på denne konto.

Med lov nr. 1396 af 23. december 2012 er mindstebeløbet for afslag i godtgørelsen af regi-
streringsafgift ved udførsel af motorkøretøjer fra 2013 opjusteret med 1.000 kr. for personbiler
og 500 kr. for varebiler og motorcykler. Opjusteringen skønnes i finansåret 2014 at medføre et
merprovenu på 5 mio. kr. på denne konto.

Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om Vækstplan DK af april 2013 forhøjes grænsen for, hvornår der skal betales registreringsafgift
af genopbygning af færdselsskadede biler i 2014 og 2015. Grænsen forhøjes fra en udgift på mere
end 65 pct. af bilens værdi til 75 pct. Tilsvarende forhøjes grænsen for, hvornår forsikringssel-
skaberne skal give bilejerne et tilbud om kontant erstatning fra en udgift på mere end 55 pct. af
bilens værdi til 65 pct. i 2014 og 2015. Forhøjelsen er udmøntet ved lov nr. 789 af 28. juni 2013
og skønnes at medføre et mindreprovenu på 50 mio. kr. i 2014 på denne konto.

I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og vær-
dien af biler i 2012. I 2012 blev der solgt ca. 169.000 personbiler. Dette skønnes i 2013 at stige
til ca. 176.000 personbiler og i 2014 til ca. 178.000 personbiler.

Provenuet skønnes at udgøre 14.600 mio. kr. i 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1.200 mio. kr. i 2014 på
| baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

11. Afskrivning, registreringsafgift
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 60 mio. kr.

38.23.05. Ansvarsforsikring

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Indtægtsbevilling ......................................... 1.757,7 1.731,0 1.750,0 1.650,0 - - -

10. Afgift af ansvarsforsikringer for
 motorkøretøjer m.v.

Indtægt ................................................ 1.757,7 1.731,0 1.750,0 1.650,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.757,7 1.731,0 1.750,0 1.650,0 - - -

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.
Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer mv. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet

for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne mv. med
følgende satser:
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De gældende bestemmelser findes i LB nr. 216 af 2007 med senere ændringer.
Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes en stigning i bilbestanden på ca. 1,6 pct. fra

2012 til 2013 og ca. 1,3 pct. fra 2013 til 2014, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen. Pro-
venuet skønnes at udgøre 1.700 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 50 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -100,4 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 270,6 377,6 384,0 384,0 - - -

10. Afgift af vejbenyttelse, danske
 køretøjer

Indtægt ................................................ 271,2 267,2 275,0 270,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 271,2 267,2 275,0 270,0 - - -

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift
Indtægt ................................................ -0,6 -0,2 -1,0 -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,6 -0,2 -1,0 -1,0 - - -

20. Overførsel af afgift af vejbenyt-
telse fra køretøjer uden for afta-
lestater til Danmark
Udgift ................................................... -79,8 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -79,8 - - - - - -
Indtægt ................................................ - 88,0 90,0 95,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 88,0 90,0 95,0 - - -

40. Efterregulering af overførsel af
afgift af vejbenyttelse fra køre-
tøjer uden for aftalestater til

 Danmark
Udgift ................................................... -20,6 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -20,6 - - - - - -
Indtægt ................................................ - 22,6 20,0 20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 22,6 20,0 20,0 - - -

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer
Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven.
Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog

mv., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.
Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem

Danmark, Sverige, Belgien, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers
betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel.
Tyskland udtrådte af aftalen 1. september 2003.

Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter Euro-udstødningsnormerne. Et køretøj
med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm.

Turistbusser m.v. 34,4 pct. af præmien
Knallerter m.v. 230 kr./år
Øvrige køretøjer 42,9 pct. af præmien
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Opfylder det EURO I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en renere norm er af-
giften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555 kr., 10.437 kr.
og 9.318 kr. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter
fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.
De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LB nr. 896 af 2011.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på ca. 1,6 pct. i 2013 og

ca. 1,3 pct. i 2014. Provenuet skønnes at udgøre 270 mio. kr. i 2014.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark
Kontoen omfatter acontooverførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til

lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Afgiften administreres via it-baseret
registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte ad-
gang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen
varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem aftale-
staterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. september 2003 er 12,29 pct. Tyskland
trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.

Provenuet skønnes at udgøre 95 mio. kr. i 2014.

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater
til Danmark

De § 38.23.07.20 bogførte indtægter er alene acontoindtægter. Efter endelig opgørelse af de
fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem aftalestaterne og
AGES af forskellen mellem acontoindtægterne og de endelige indtægter fraregnet drifts- og ad-
ministrationsomkostninger. Overførslen i 2014 sker på baggrund af alle aftalestaternes aconto-
indtægter for 2013.

Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2014.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 9.505,0 9.858,7 10.795,0 8.498,0 - - -

10. Kuldioxidafgift af visse energi-
 produkter

Indtægt ................................................ 5.897,1 5.686,7 5.850,0 4.000,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 5.897,1 5.686,7 5.850,0 4.000,0 - - -

11. Afskrivning, kuldioxidafgift
Indtægt ................................................ -0,3 -10,7 -2,0 -2,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,3 -10,7 -2,0 -2,0 - - -

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)
Indtægt ................................................ 202,3 443,0 600,0 900,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 202,3 443,0 600,0 900,0 - - -
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15. Afgift af svovl
Indtægt ................................................ 47,4 45,2 50,0 55,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 47,4 45,2 50,0 55,0 - - -

16. Afskrivning, afgift af svovl
Indtægt ................................................ -0,1 -1,8 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 -1,8 - - - - -

30. Emballageafgift
Indtægt ................................................ 944,0 1.010,6 1.015,0 715,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 944,0 1.010,6 1.015,0 715,0 - - -

31. Afskrivning, emballageafgift
Indtægt ................................................ -8,2 -2,6 -2,0 -5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -8,2 -2,6 -2,0 -5,0 - - -

35. Afgift af reklametryksager
Indtægt ................................................ - - 370,0 - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 370,0 - - - -

40. Afgift vedrørende CFC
Indtægt ................................................ 71,1 69,4 70,0 80,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 71,1 69,4 70,0 80,0 - - -

41. Afskrivning, afgift vedrørende
 CFC

Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 - - - - - -

43. Afgift af klorerede opløsnings-
 midler m.v.

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

45. Afgift af bekæmpelsesmidler
Indtægt ................................................ 477,0 550,7 630,0 645,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 477,0 550,7 630,0 645,0 - - -

46. Afskrivning, afgift af bekæmpel-
 sesmidler

Indtægt ................................................ -0,5 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,5 - - - - - -

50. Afgift af affald
Indtægt ................................................ 151,6 165,8 145,0 140,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 151,6 165,8 145,0 140,0 - - -

51. Afskrivning, afgift af affald
Indtægt ................................................ -26,8 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -26,8 - - - - - -

60. Afgift af råstoffer
Indtægt ................................................ 141,8 138,8 140,0 135,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 141,8 138,8 140,0 135,0 - - -

61. Afskrivning, afgift af råstoffer
Indtægt ................................................ -0,1 -0,9 -1,0 - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 -0,9 -1,0 - - - -

65. Afgift af spildevand
Indtægt ................................................ 184,8 179,1 200,0 160,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 184,8 179,1 200,0 160,0 - - -

70. Afgift af ledningsført vand
Indtægt ................................................ 1.327,3 1.502,9 1.640,0 1.585,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.327,3 1.502,9 1.640,0 1.585,0 - - -

71. Afskrivning, afgift af lednings-
 ført vand

Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
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75. Afgift af nikkel/cadmium batte-
 rier

Indtægt ................................................ 3,2 1,2 5,0 5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 3,2 1,2 5,0 5,0 - - -

77. Afgift af pvc og af phathalater
Indtægt ................................................ 21,6 20,4 20,0 20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 21,6 20,4 20,0 20,0 - - -

79. Afskrivning, afgift af pvc og af
 phathalater

Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -

80. Afgift af kvælstof
Indtægt ................................................ 19,3 13,2 15,0 15,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 19,3 13,2 15,0 15,0 - - -

85. Afgift af mineralsk fosfor i fo-
 derfosfat

Indtægt ................................................ 52,3 47,6 50,0 50,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 52,3 47,6 50,0 50,0 - - -

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter
Afgift af udledning af kuldioxid reguleres af CO2-afgiftsloven.
CO2-afgiften udgør 166,9 kr. pr. ton i 2014. Der opkræves CO2-afgift af de varer, der er

afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul
og koks mv., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. Stort set alle
fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO2-afgift er brændsler til fremstilling af
el for anlæg inkluderet i EU's kvoteordning. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport,
luftfart og biobrændstoffer til transport. Desuden ydes et fast bundfradrag i afgiften for virk-
somheder, der var særligt energiintensive før 2009.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indekse-
ring af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet
herved på denne konto at udgøre ca. 100 mio. kr. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det
vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 903 af 4. juli 2013 afskaffes virksomhedernes betaling
af energispareafgiften (CO2-afgift) på elektricitet. Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu
på denne konto på ca. 1.000 mio. kr. i 2014.

Endelig flyttes med lov nr. 903 af 4. juli 2013 energispareafgiften for rumvarme mv. over i
elafgiftsloven. Flytningen skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 900 mio.
kr. i 2014.

De gældende bestemmelser om CO2-afgiften findes i LB nr. 321 af 2011 med senere æn-
dringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel på 1,6 pct. i 2014.
På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det

samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 4.000 mio. kr. i 2014.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 2 mio. kr.
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12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)
Afgift af udledning af NOx reguleres af kvælstofoxidafgiftsloven (NOx).
Afgiften udgør 25,9 kr. pr. kg udledt NO2-ækvivalenter pr. 1. januar 2014.
Loven indeholder et bundfradrag for virksomheder, hvis samlede udledning af NO2-ækviva-

lenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NOx pr. GJ brændselsforbrug i 2006, og som
havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006. Fra og med den 1. juli
2012 betales således alene afgift af den del af udledningen, der overstiger 0,0312 kg NOx/GJ.
Forhøjelse og differentiering af denne bundgrænse er ved at blive undersøgt af EU-Kommissionen
efter reglerne om statsstøtte.

Herudover blev målergrænsen for anlæg i form af stempelmotorer og turbiner nedsat fra 30
MW effekt til 10 MW effekt. Udvidelse af kravet om måling i NOx-afgiftsloven indebærer, at
energiproducenter, herunder offshore-virksomheder, i højere grad skal betale NOx-afgift af ud-
ledninger af NOx. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne nye målergrænse i NOx-afgiftsloven
fastsættes af Skatteministeren. Indtil da gælder målergrænsen på 30 MW, som fastsat i lov nr.
528 af 17. juni 2008.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indekse-
ring af energiafgifter mv. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet
herved på denne konto at udgøre ca. 20 mio. kr. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det ved-
taget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

De gældende bestemmelser om NOx-afgiften findes i lov nr. 472 af 17. juni 2008 med senere
ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel på 1,6 pct. i 2014.
På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det

samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 900 mio. kr. i 2014.

15. Afgift af svovl
Afgift af svovl reguleres af svovlafgiftsloven.
Afgiften for svovl i afgiftspligtige brændsler udgør 22,6 kr. pr. kg svovl pr. 1. januar 2014,

svarende til 11,3 kr. pr. kg svovldioxid (SO2) udledt til luften.
Herudover omfatter svovlafgiften også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre

svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt
brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie
og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til
luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Virksomhederne
mv. kan dog anvende en fastsat standardgodtgørelse for kul. Som udgangspunkt opgøres og ind-
betales afgiften af olieselskaberne og kulimportørerne. Virksomheder mv. kan dog i visse tilfælde
få leveret brændslerne afgiftsfrit og betale afgift i takt med, at forbruget finder sted. Såfremt der
foretages måling af de til luften udledte mængder SO2, betales afgiften efter måleren, mens
brændslerne er fritaget for afgift. Der kan da heller ikke ydes godtgørelse for svovl bundet i andre
materialer. For træ, halm og affald mv. indbetales afgiften af fjernvarmeværker i forbindelse med
indfyring. Virksomhederne kan anvende standardsatser. Der er fritagelse for svovlafgiften for
brændsler til fly og skibe.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekse-
ringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2014 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre
ca. 1 mio. kr. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med
den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

Loven indeholder et særligt bundfradrag i svovlafgiften for kul og jordoliekoks, hvis der er
tale om tung procesanvendelse, jf. CO2-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere
og større ovne eller kedler mv. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom
der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt.

De gældende bestemmelser om svovlafgiften findes i LB nr. 78 af 2006 med senere ændrin-
ger.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel på 1,6 pct. i 2014.
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På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det
samlede provenu på denne konto at udgøre ca. 50 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5 mio. kr. i 2014 på baggrund
| af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

16. Afskrivning, afgift af svovl
Der skønnes ingen afskrivninger i 2014.

30. Emballageafgift
Emballageafgiften er opdelt i en volumenbaseret afgift og en vægtbaseret afgift. Afgiften er

pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende udvalgte varegrupper
og pålagt emballager indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og
andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton
eller laminater, eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Satserne varierer endvidere
efter emballagens volumen. Transportemballager er afgiftsfri uanset rumindhold.

De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB nr. 101 af 2001 med senere æn-
dringer.

Afgiftssatser for den volumenbaserede emballageafgift udgør:

Note: For kildevandsflasker gælder samme satser som for øl og sodavand .

Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter, og afgiften er som
hovedregel pålagt emballager, som ikke er omfattet af den volumenbaserede afgift. Afgiften er
derudover pålagt emballager til udvalgte varegrupper, herunder pvc-folier til emballering af lev-
nedsmidler. Satserne er fastsat ud fra et miljøindeks. En bagatelgrænse medfører, at virksomheder
ikke skal registreres og dermed betale afgift, hvis det årlige salg ikke indebærer en emballageaf-
gift på over 5.000 kr.

Som et element i Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 er den vægtbaserede emballageafgift ved lov nr. 789
af 28. juni 2013 afskaffet fra 1. januar 2015.

Derudover er der en vægtbaseret afgift af bæreposer af papir og plast. Afgift på bæreposer
blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993 og er senest ændret ved lov nr. 1107 af 29. december
1997. Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til
hank på mindst 5 liter.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgift på engangsservice blev
senest ændret ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 og blev samtidig ændret fra en værdiafgift
til en vægtafgift.

Afgiftssatser for den vægtbaserede emballageafgift udgør:

Af karton
og laminat
Gælder for spiritus

Andre materialer
(glas, plast, metal)
vin og frugtvin

Alle materialer

Gælder øl og soda-
vand

Rumindhold (cl) Øre pr. stk. Øre pr. stk. Øre pr. stk.
< 10  8  13  5
Mindst 10 højst 40  15  25  10
Over 40 højst 60  25  40  16
Over 60 højst 110  50  80  32
Over 110 højst 160  75  120  48
> 160  100  160  64
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Provenuet skønnes at udgøre 1.045 mio. kr. i 2014.
| Som led i Aftale om finansloven for 2014 afskaffes den vægtbaserede emballageafgift pr. 1.
| januar 2014. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre 340 mio. kr.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 330 mio. kr. i 2014 på
| baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2013.

31. Afskrivning, emballageafgift
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 5 mio. kr.

35. Afgift af reklametryksager
I lov nr. 1228 af 19. december 2012 om afgift af husstandsomdelte reklamer, skal der svares

afgift til statskassen af reklametryksager.
Loven indebærer, at der betales afgift af alle husstandsomdelte reklametryksager, som har

karakter af erhvervsmæssig aktivitet, og som omdeles uden betaling. Afgiften er differentieret
efter EU's miljømærke Blomsten.

Afgiften udgør 2 kr. pr. kg for Blomstmærkede reklamer og 4 kr. pr. kg for ikke-mærkede.
Afgiften vurderes samlet at indbringe et provenu på 360 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 360 mio. kr. i 2014. Ved
| budgetteringen af provenuet af afgiften af hustandsomdelte reklamer på FFL 2014 var det for-
| udsat, at EU-Kommissionen havde godkendt ordningen, så den trådte i kraft pr. 1. december 2013.
| Det har ikke været tilfældet. Bevillingen nedsættes i 2014 med 360 mio. kr., svarende til, at af-
| giften først træder i kraft i 2015.

40. Afgift vedrørende CFC
Efter lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift) skal der svares afgift

til statskassen af visse chlorfluorcarboner og haloner. Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges
produktion og import af råvarer samt færdigvarer. Der foretages afgiftsrefusion i forbindelse med
eksport af færdigvarer. Anvendelsen af CFC er blevet forbudt fra 1996.

Der vil dog fortsat blive bogført indtægter vedrørende salg, der sker efter dispensation.
Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6

(svovlhexafluorid).
Afgiften for de enkelte HFC-, PFC- og SF6-stoffer er fastsat mellem 15 og 600 kr. pr. kg.
De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB nr. 599 af 2007 med senere æn-

dringer.

Pap og papir, primært materiale samt tekstiler 0,95 Kr. pr. kg
Pap og papir, sekundært materiale 0,55 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), primært materiale 12,95 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), sekundært materiale 7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), højfyldt 7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), UN-godkendt 10,35 Kr. pr. kg
Eps og pvc 20,35 Kr. pr. kg
Aluminium 33,30 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål 9,25 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål, UN-godkendt 7,40 Kr. pr. kg
Glas og Keramik 1,85 Kr. pr. kg
Træ 0,55 Kr. pr. kg
Engangsservice 19,20 Kr. pr. kg
Pvc-folier til levnedsmidler 20,35 Kr. pr. kg
Poser af papir m.v. 10 Kr. pr. kg
Poser af plast m.v. 22 Kr. pr. kg
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Provenuet skønnes at udgøre 80 mio. kr. i 2014.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler m.v.
Der opkræves en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen,

triklorætylen og diklormetan.
De gældende bestemmelser om klorerede opløsningsmidler findes i LB nr. 1252 af 2006 med

senere ændringer.
Provenuet skønnes at udgøre 0 mio. kr. i 2014.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler
Der svares afgift af bekæmpelsesmidler. 
Med lov nr. 594 af 18. juni 2012 blev der vedtaget en omlægning af afgiften af bekæmpel-

sesmidler, hvormed afgiften af pesticider blev omlagt fra en værdiafgift til en mængdeafgift ba-
seret på standarddosis. Endvidere er afgiften ændret således, at værdiafgiften pålægges engros-
prisen i stedet for højeste detailsalgspris. Afgiften differentieres ud fra en række scorer på basis
af stoffernes skadelighed for sundhed, miljø mv.

Med LB nr. 499 af 17. maj 2013 er omlægningen af afgiften af bekæmpelsesmidler trådt i
kraft 1. juli 2013. Omlægningen forventes at medføre et årligt merprovenu på 150 mio. kr.

De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB nr. 57 af 2008 med
senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 645 mio. kr. i 2014.

50. Afgift af affald
Efter lov nr. 461 af 12. juni 2009 om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til

statskassen af visse affaldstyper, der deponeres eller afbrændes.
Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 blev der vedtaget en omlægning af affaldsforbrændingsaf-

giften, hvormed affaldsafgiften på forbrænding af affald bortfalder, og erstattes af en energi- og
CO2-afgift af affald, når det anvendes til energiformål. 
Med Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts
2009, som er udmøntet ved lov nr. 527 af 12. juni 2009, blev deponeringsafgiften forhøjet til 475
kr. pr. ton, og der blev pålagt afgift på farligt affald. Afgiften på farligt affald udgør 160 kr. pr.
ton i perioden 2012-2014 og stiger i 2015 til 475 kr. pr. ton.

Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om Vækstplan DK af april 2013, der er udmøntet ved lov nr. 903 af 4. juli 2013, er der ændret
opgørelsesmetode for godtgørelse af afgift på farligt affald. Det medfører et mindreprovenu på 5
mio. kr. i 2014.

De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB nr. 311 af 2011 med senere æn-
dringer.

Provenuet skønnes at udgøre 140 mio. kr. i 2014.

51. Afskrivning, afgift af affald
Der skønnes ingen afskrivninger i 2014.

60. Afgift af råstoffer
Efter lov nr. 461 af 12. juni 2009 om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til

statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m3 af råstoffet.
De gældende bestemmelser om afgift af råstofmaterialer findes i LB nr. 311 af 2011 med

senere ændringer.
Provenuet skønnes at udgøre 130 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5 mio. kr. i 2014 på baggrund
| af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.
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61. Afskrivning, afgift af råstoffer
Der skønnes ingen afskrivninger i 2014.

65. Afgift af spildevand
Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. End-

videre betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med
henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:
- 20 kr. pr. kg totalnitrogen,
- 110 kr. pr. kg totalfosfor og
- 11 kr. pr. kg organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modi-

ficeret)).
For visse erhverv er der nedslag i afgiften.
De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB 938 2013.
Provenuet skønnes at udgøre 180 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 20 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

70. Afgift af ledningsført vand
Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap mv.,

der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 5,46 kr. pr. m3.
Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte

afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på
samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter. Tilbagebetalingen af vandafgiften sker
over momsangivelsen. Afgiftsperioderne svarer til momslovens, hvilket indebærer, at virksom-
heder, hvis samlede momspligtige leverancer er større end 50 mio. kr. årligt, har måneden som
afgiftsperiode, virksomheder med momspligtige leverancer mellem 5 mio. kr. og 50 mio. kr. har
kvartalet som afgiftsperiode, mens virksomheder med momspligtige leverancer under 5 mio. kr.
årligt har kalenderhalvåret som afgiftsperiode.

Desuden er der indført et bidrag i afgiften på ledningsvand med 67 pr. øre m3 i perioden
2012-2017 samtidig med, at drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven er ophævet. Ændringen
skønnes at medføre et merprovenu på 185 mio. kr. årligt fra afgift på ledningsført vand i perioden
2012-2017.

Afgiften for ledningsført vand udgør 6,13 kr. i 2014. Afgiften er sammensat af en sats pr.
m3 og drikkevandsbidraget på 67 øre pr. m3.

De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB nr. 962 af 2013.
Provenuet forventes i 2014 at udgøre 1.605 mio. kr.
Merprovenuet som følge af ændringen med lov nr. 1384 af 28. december 2011 overføres til

forskellige konti under Miljøministeriet, § 23.71.04.10 og § 23.71.12.10.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 20 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier
Efter lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatorer skal der svares afgift for nikkel/cad-

mium akkumulatorer. Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte
eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nik-
kel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme
som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.

De gældende bestemmelser om afgift af nikkel/cadmium batterier findes i LB nr. 1251 af
2006.

Provenuet skønnes at udgøre 5 mio. kr. i 2014.
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77. Afgift af pvc og af phathalater
Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus

evt. phathalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og phathalater.
Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr. kg phathalater.

De gældende bestemmelser om afgift af pvc og phathalater findes i LB nr. 253 af 2007.
Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2014.

79. Afskrivning, afgift af pvc og af phathalater
Der skønnes ingen afskrivninger i 2014.

80. Afgift af kvælstof
Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger mv.

Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab mv. efter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeris regler, er dog fritaget for afgift. Der er ligeledes fritagelse eller godtgørelse for an-
vendelse af visse kvælstofholdige varer i industrien til brug til andre formål end gødning og af-
isning. Afgiftens grundlag består således næsten udelukkende af gødning anvendt af husholdnin-
ger, ikke momsregistrerede erhverv, det offentlige og til gødningsformål uden for det egentlige
landbrug samt af gødningsstoffer, der har egenskaber som afisningsmiddel. Afgiftssatsen udgør
5 kr. pr. kg kvælstof. Ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere
lastbilers udledning af NOx, kan afgiften godtgøres. Der betales ikke afgift, hvis det totale indhold
af kvælstof i gødningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.

De gældende bestemmelser om afgift af kvælstof findes i lov nr. 418 af 26. juni 1998 med
senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 15 mio. kr. i 2014.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat
Ifølge lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, skal der svares afgift af mineralsk fosfor

i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til dyr.
Afgiften udgør 4 kr. pr. kg mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges produktion
og import af foderfosfater. Samtidigt foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af fo-
derfosfaterne. Loven trådte i kraft 1. april 2005.

De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i lov nr. 469
af 2004.

Provenuet skønnes at udgøre 50 mio. kr. i 2014.

38.27. Afgifter på spil m.v.

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 2.271,2 1.661,4 1.616,0 1.610,0 - - -

10. Afgift af spil ved væddeløb
Indtægt ................................................ 16,1 16,1 15,0 12,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 16,1 16,1 15,0 12,0 - - -

11. Afskrivning af afgift af spil og
 væddeløb

Indtægt ................................................ -2,6 -1,6 -2,0 -2,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -2,6 -1,6 -2,0 -2,0 - - -
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20. Afgift af gevinster ved lotterispil
 m.v.

Indtægt ................................................ 304,5 300,3 280,0 295,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 304,5 300,3 280,0 295,0 - - -

30. Afgift af lottospil mv.
Indtægt ................................................ 1.102,3 39,1 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.102,3 39,1 - - - - -

40. Kasinoafgift
Indtægt ................................................ 181,0 195,9 200,0 195,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 181,0 195,9 200,0 195,0 - - -

50. Afgift af spilleautomater
Indtægt ................................................ 628,0 661,8 690,0 570,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 628,0 661,8 690,0 570,0 - - -

60. Afgift af væddemål
Indtægt ................................................ - 234,5 220,0 295,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 234,5 220,0 295,0 - - -

70. Afgift af online kasinospil
Indtægt ................................................ - 172,9 170,0 200,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 172,9 170,0 200,0 - - -

80. Det Danske Klasselotteri A/S
Indtægt ................................................ 41,9 42,3 43,0 45,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 41,9 42,3 43,0 45,0 - - -

10. Afgift af spil ved væddeløb
Kontoen omfatter afgift ved heste- og hundevæddeløb, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010. Pro-

venuet skønnes at udgøre 12 mio. kr. i 2014.

11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb
 Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 2 mio. kr.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.
Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil udgør gevinstafgiften 15 pct. af kontante

gevinster over 200 kr. og 17,5 pct. af værdien af andre gevinster over 200 kr. Afgiften påhviler
gevinster af lotteri mv. Provenuet skønnes at udgøre 280 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

30. Afgift af lottospil mv.
Kontoen vedrører afgift af lottospil afholdt før 2012. Der indtægtsføres derfor ikke mere på

denne konto.

40. Kasinoafgift
Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil skal indehavere af tilladelse til udbud

af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket
værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den
del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4 mio.
kr. Provenuet skønnes at udgøre 200 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 5 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.
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50. Afgift af spilleautomater
Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil og efter lov nr. 848 af 1. juli 2010 om

spil betales en afgift på 41 pct. for spilleautomater. For spilleautomater opstillet i en restauration
betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden
overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30
pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på
250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat der-
udover. Provenuet forventes at udgøre 600 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 30 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

60. Afgift af væddemål
Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil betales der afgifter på væddemål, som

vedrører den liberaliserede del af markedet. Afgiften er 20 pct. af bruttospilleindtægten. Provenuet
forventes at udgøre 285 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

70. Afgift af online kasinospil
Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil er der oprettet en konto vedrørende

online kasinospil. Der betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten ved spil på online ka-
sino. Provenuet forventes at udgøre 195 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5 mio. kr. i 2014 på baggrund
| af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

80. Det Danske Klasselotteri A/S
Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, skal der betales en afgift på 6 pct.

af indskudssummen ved spil på Klasselotteriet. Provenuet forventes at udgøre 45 mio. kr. i 2014.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 3.068,4 3.657,1 3.818,0 3.779,0 - - -

10. Afgift af spiritus
Indtægt ................................................ 1.072,7 1.068,9 1.125,0 1.100,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.072,7 1.068,9 1.125,0 1.100,0 - - -

11. Afskrivninger, afgift på spiritus
Indtægt ................................................ 0,0 -4,3 -4,0 -4,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 -4,3 -4,0 -4,0 - - -

20. Afgift af vin
Indtægt ................................................ 1.063,9 1.527,9 1.600,0 1.700,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.063,9 1.527,9 1.600,0 1.700,0 - - -

21. Afskrivning, afgift af vin
Indtægt ................................................ -1,0 -7,8 -8,0 -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,0 -7,8 -8,0 -1,0 - - -

30. Afgift af øl
Indtægt ................................................ 881,7 1.035,1 1.075,0 950,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 881,7 1.035,1 1.075,0 950,0 - - -
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31. Afskrivning, øl
Indtægt ................................................ -0,1 -0,1 - -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 -0,1 - -1,0 - - -

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
Indtægt ................................................ 51,2 37,5 30,0 35,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 51,2 37,5 30,0 35,0 - - -

10. Afgift af spiritus
De gældende bestemmelser om spiritusafgiften findes i LB nr. 1239 af 2007 med senere
ændringer. Spiritusafgiften udgør 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler

på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de se-
neste regnskabstal at udgøre 1.125 mio. kr. i finansåret 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 25 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013. 

11. Afskrivninger, afgift på spiritus
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 4 mio. kr.

20. Afgift af vin
De gældende bestemmelser om vinafgiften findes i LB nr. 890 af 2006 med senere ændringer.
Afgift af vin og frugtvin mm. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousse-

rende vin, hedvin og frugtvin.

Afgiftssatser for vin og frugtvin m.m.:

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt
frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære
forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen i 2013 forventes at indbringe et merprovenu på
denne konto på ca. 5 mio. kr. i finansåret 2014.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler
på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de se-
neste regnskabstal at udgøre 1.675 mio. kr. i finansåret 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 25 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

21. Afskrivning, afgift af vin
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

30. Afgift af øl
De gældende bestemmelser om ølafgiften findes i LB nr. 890 af 2006 med senere ændringer.
Afgift af øl er en afgift pr. liter ren alkohol. Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er

fritaget for afgift. Det vil sige, at let øl, hvidt- og skibsøl er fritaget for afgift.
Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013, blev ølafgiften nedsat med 15
pct. gældende fra 1. juli 2013. Samtidig bortfaldt reguleringen af afgiften i 2015 og 2018, der

Pr. 1.1.2013
Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol........................... 5,06 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol, men ikke over 15 pct. vol (bordvin) ............ 11,01 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol, men ikke over 22 pct. vol (hedvin)............ 14,74 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin......................................................................... 3,17 kr. pr. liter
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blev vedtaget som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti
om en skattereform af juni 2012.

Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til et mindreprovenu på ca. 70 mio. kr. i 2014.
Afgiften udgør 56,02 kr. pr liter 100 pct. alkohol pr. 1. juli 2013.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler

på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de se-
neste regnskabstal at udgøre 975 mio. kr. i finansåret 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 25 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

31. Afskrivning, øl
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført.
De gældende bestemmelser om alkoholsodavand findes i LB nr. 890 af 2006 med senere

ændringer.
Med Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013, blev tillægsafgiften på maltba-
seret alkoholsodavand forhøjet, i forbindelse med at afgiften på øl blev sat ned, for derved at
opretholde afgiftsbalancen med hensyn til spiritus- og vinbaseret alkoholsodavand, så alle former
for alkoholsodavand fortsat beskattes ens. Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand udgør
8,73 kr. pr. liter pr. 1. juli 2013, mens satserne er 6,76 kr. pr. liter vinbaseret alkoholsodavand
og 3,56 kr. pr. liter spiritusbaseret alkoholsodavand.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform af juni 2012 reguleres visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem
til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhø-
jelser i 2013, 2015 og 2018.

Provenuet på denne konto er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.
I lighed med foregående år overføres den del af provenuet, der vedrører de gældende regler

før august 2010, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses § 16.21.36.20 til en række konkrete
sundhedsfremmende projekter, jf. § 38.81.05.10. Overførslen til § 16.21.36.20 udgør 5 mio. kr.
i 2014. Merprovenuet som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og ef-
terfølgende år overføres fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriets § 10.21.03.10
og medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. §
38.81.05.20.

Overførslen til § 10.21.03.10 udgør 106 mio. kr. i 2014.
Provenuet skønnes at udgøre 30 mio. kr. i finansåret 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5 mio. kr. i 2014 på baggrund
| af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.
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| 38.28.03. Tobaksafgift

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 7.465,7 8.211,7 7.424,0 7.730,0 - - -

10. Tobaksafgift
Indtægt ................................................ 7.480,6 8.213,1 7.425,0 7.750,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 7.480,6 8.213,1 7.425,0 7.750,0 - - -

11. Afskrivning, tobaksafgift
Indtægt ................................................ -14,9 -1,4 -1,0 -20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -14,9 -1,4 -1,0 -20,0 - - -

10. Tobaksafgift
Tobaksafgiften omfatter cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos.
De gældende bestemmelser om tobaksafgiften findes i LB nr. 635 af 1998 med senere æn-
dringer.
Med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011

blev afgifterne på cigaretter og røgtobak forhøjet pr. 1. april 2012, samtidig med, at den i Aftale
mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009
vedtagne forhøjelse pr. 1. januar 2014 blev forhøjet tilsvarende, jf. lov nr. 1383 af 28. december
2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 100 mio. kr. i 2014. Fra 1. januar 2014
udgør afgiften af cigaretter 118,25 øre pr. stk. plus 1 pct. af detailprisen inkl. moms. Afgiften på
groftskåret røgtobak udgør 738,50 kr. pr. kg. Afgiften på fintskåret røgtobak udgør 788,50 kr.
pr. kg.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler
på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de se-
neste regnskabstal at udgøre 7.750 mio. kr. i finansåret 2014.

11. Afskrivning, tobaksafgift
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 20 mio. kr.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 2.287,6 2.804,2 2.964,0 2.561,0 - - -

10. Afgift af chokolade m.v.
Indtægt ................................................ 1.710,7 2.033,2 2.150,0 2.250,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.710,7 2.033,2 2.150,0 2.250,0 - - -

11. Afskrivning, afgift af chokolade
Indtægt ................................................ -3,1 -1,5 -1,0 -8,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -3,1 -1,5 -1,0 -8,0 - - -

20. Afgift af konsumis
Indtægt ................................................ 204,9 274,0 290,0 300,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 204,9 274,0 290,0 300,0 - - -

21. Afskrivning, afgift af konsumis
Indtægt ................................................ - -0,1 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - -0,1 - - - - -

40. Afgift af mineralvand m.v.
Indtægt ................................................ 395,3 499,0 525,0 25,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 395,3 499,0 525,0 25,0 - - -
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41. Afskrivning, afgift af mineral-
 vand m.v.

Indtægt ................................................ -20,2 -0,3 - -6,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -20,2 -0,3 - -6,0 - - -

10. Afgift af chokolade m.v.
De gældende bestemmelser om afgift af chokolade m.v. findes i LB nr. 752 af 2013.
Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en

skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt
frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære
forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen i 2013 forventes at indbringe et merprovenu på
denne konto på ca. 5 mio. kr. i finansåret 2014.

Pr. 1. januar 2013 udgør afgiften 24,61 kr. pr. kg. for varer, hvis indhold af tilsat sukker
overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen udgør 20,93 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat
sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g.  

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler
på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de se-
neste regnskabstal at udgøre 2.275 mio. kr. i finansåret 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 25 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

11. Afskrivning, afgift af chokolade
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 8 mio. kr.

20. Afgift af konsumis
De gældende bestemmelser om afgiften af konsumis mv. findes i LB nr. 115 af 2012 med

senere ændringer.
Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en

skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt
frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære
forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Pr. 1. januar 2013 udgør afgiften 6,61 øre pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g
tilsat sukker pr. 100 ml og 5,29 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g
pr. 100 ml. 

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler
på 1,5 pct. i 2014. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de se-
neste regnskabstal at udgøre 300 mio. kr. i finansåret 2014.

40. Afgift af mineralvand m.v.
De gældende bestemmelser om afgift af mineralvand m.v. findes i LB nr. 419 af 2012 med

senere ændringer. Som en del af Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013, halveres
afgiften på mineralvand pr. 1. juli 2013 og afskaffes afgiften helt pr. 1. januar 2014. Dermed
bortfalder også den regulering af afgiften i 2015 og 2018, som blev vedtaget som en del af Aftale
mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Provenuet fra mineralvandsafgiften skønnes på den baggrund at udgøre 25 mio. kr. i 2014.
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41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 6 mio. kr.

38.28.06. Afgift på mættet fedt

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 170,8 1.243,0 110,0 - - - -

10. Afgift på mættet fedt
Indtægt ................................................ 170,8 1.243,0 110,0 - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 170,8 1.243,0 110,0 - - - -

10. Afgift på mættet fedt
I medfør af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november

2012 blev afgiften af mættet fedt afskaffet, jf. lov nr. 1395 af 23. december 2012, og der er derfor
ikke provenu på denne konto i finansåret 2014.

11. Afskrivning, afgift på mættet fedt
Der skønnes ingen afskrivninger på denne konto i finansåret 2014.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 401,8 406,0 429,0 399,0 - - -

10. Afgifter i henhold til lov om
 forskellige forbrugsafgifter

Indtægt ................................................ 401,9 407,0 430,0 400,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 401,9 407,0 430,0 400,0 - - -

11. Afskrivning, afgifter i henhold
til lov om forskellige forbrugsaf-

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

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter
De gældende bestemmelser om lov om forskellige forbrugsafgifter findes i LB nr. 56 af 2008

med senere ændringer.
Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper mv., kaffe mv., te mv. og ciga-

retpapir mv.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:
Pr. 1.1.2013

Glødelamper m.v.
Almindelige glødelamper 1) ............................................................................................. 2,42 kr. pr. stk.
Autopærer .......................................................................................................................... 3.00 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør ..................................................................................... 8,19 kr. pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg) ...................................................... 0,55 kr. pr. stk.

Kaffe m.v.
Rå kaffe ............................................................................................................................. 5,95 kr. pr. kg
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Note 1: Glødelamper bortset fra autopærer.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt
frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen af forbrugsafgifterne foretages
ved diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018.

Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal
at udgøre 430 mio. kr. i finansåret 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 30 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

38.28.21. Øvrige afgifter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 109,5 105,6 145,0 130,0 - - -

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer
Indtægt ................................................ 114,2 105,6 145,0 130,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 114,2 105,6 145,0 130,0 - - -

21. Afskrivning, afgift af lystfartøjs-
 forsikring

Indtægt ................................................ -4,6 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -4,6 - - - - - -

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer
Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven. Afgiften ud-

gør 1,34 pct. årligt af forsikringssummen. De gældende bestemmelser om afgiften af lystfartøjs-
forsikringer findes i LB nr. 1082 af 2005 med senere ændringer.

Med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012
forhøjes afgiften af lystfartøjsforsikringer fra 1 pct. til 1,34 pct. af forsikringssummen, jf. lov nr.
1394 af 23. december 2012. Forhøjelsen skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på
ca. 5 mio. kr. i finansåret 2014.

Det samlede provenu skønnes at udgøre 150 mio. kr. i finansåret 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 20 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.

Brændt kaffe...................................................................................................................... 7,14 kr. pr. kg
Kaffeekstrakter .................................................................................................................. 15,47 kr. pr. kg
Kaffeerstatninger m.v........................................................................................................ 0,70 kr. pr. kg

Te m.v.
Te ....................................................................................................................................... 6,82 kr. pr. kg
Teekstrakter m.v................................................................................................................ 17,03 kr. pr. kg

Cigaretpapir m.v.
Cigaretpapir ....................................................................................................................... 0,05 kr. pr. stk.
Kardusskrå og snus ........................................................................................................... 68,76 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak............................................................................................................ 249,95 kr. pr. kg
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21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring
Der skønnes ikke afskrevet restancer i videre omfang i 2014.

38.28.71. Afskrivninger m.v.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 107,9 13,5 30,0 -30,0 - - -

10. Diverse afgifter
Indtægt ................................................ 131,4 35,0 50,0 -20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 131,4 35,0 50,0 -20,0 - - -

11. Afskrivninger, blandede told og
 afgifter

Indtægt ................................................ -21,9 -21,5 -20,0 -10,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -21,9 -21,5 -20,0 -10,0 - - -

20. Diverse ophævede skatter
Indtægt ................................................ -1,6 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,6 - - - - - -

10. Diverse afgifter
På kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere har selvstændig

konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne
typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugs-
afgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre
finanslovskonti, blive bogført på denne konto. Tidligere indtægtsførtes afgifter af foreløbige
fastsættelser på denne konto. Som følge af at opgørelse af foreløbige fastsættelser blev sat i bero
i juli 2012, har der været indbudgetteret færre indtægter på denne konto de senere år.

Provenuet skønnes at udgøre -20 mio. kr. i finansåret 2014.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter
Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende

arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke artsopdelte afgifter.
Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter
1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter
1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Afskrivningerne på denne konto skønnes at udgøre 20 mio. kr. i finansåret 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10 mio. kr. i 2014 på bag-
| grund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2013.
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Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 5.703,4 5.864,0 6.745,0 6.900,0 - - -

10. Lønsumsafgift
Indtægt ................................................ 5.708,0 5.871,2 6.750,0 6.905,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 5.708,0 5.871,2 6.750,0 6.905,0 - - -

11. Afskrivning, lønsumsafgift
Indtægt ................................................ -4,5 -7,2 -5,0 -5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -4,5 -7,2 -5,0 -5,0 - - -

10. Lønsumsafgift
Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven be-

tale lønsumsafgift efter følgende satser i 2014:

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB nr. 466 af 2006 med senere
ændringer.
Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af
juni 2012, jf. lov nr. 1255 af 18. december 2012, forhøjes lønsumsafgiften for finansiel virk-
somhed gradvist frem til 2021.

Med lov nr. 792 af 28. juni 2013 er det endvidere, som en del af Aftaler mellem regeringen,
Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013, aftalt
yderligere at forhøje lønsumsafgiften for finansiel virksomhed. Afgiftsforhøjelserne sker gradvist
frem til 2020 for at kompensere for den selskabsskattelettelse, der også indgår Aftaler mellem
regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april
2013.

Lønsumsafgiftssatsen for finansiel virksomhed forhøjes således fra 10,9 pct. i 2013 til 11,4
pct. i 2014 og vil derefter stige gradvist frem til 2021. Finansårsvirkningen som følge af forhø-
jelsen fra 10,9 pct. til 11,4 pct. skønnes til ca. 210 mio. kr. i 2014.

Yderligere er det i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform af juni 2012 aftalt at øge efterretteligheden med hensyn til retvisende skøn for op-
gørelse af lønsumsafgift i den finansielle sektor. Dette udmøntes med LB nr. 183 af 26. februar
2013 og senere LB nr. 774 af 21. juni 2013, hvor den alternative opgørelsesmetode af lønsum-
safgiften for finansiel virksomhed ændres pr. 1 marts 2013. Finansårsvirkningen som følge heraf
skønnes til ca. 55 mio. kr. i 2014.

Finansiel virksomhed 11,4 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger 6,37 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser 3,54 pct. af værdien af avissalget.
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder 4,12 pct. af virksomhedens lønsum

med tillæg af overskud eller fradrag for
underskud af selvstændig virksomhed.
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Med lov nr. 1394 af 23. december 2012 udmøntes den i Aftale mellem regeringen og En-
hedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 reduktion af erhvervsstøtten. Momsfrita-
gelse eller nulmoms er en form for erhvervsstøtte. Gennem en forhøjelse af lønsumsafgiften re-
duceres erhvervsstøtten for virksomheder, der har denne form for indirekte støtte. En forhøjelse
af lønsumsafgiftssatsen med 1,04 pct.-point i 2013 for alle ikke-finansielle virksomheder medfører
en finansårsvirkning på ca. 130 mio. kr. i 2014.

Det samlede provenu fra lønsumsafgiften skønnes at udgøre ca. 6,9 mia. kr. i 2014.

11. Afskrivning, lønsumsafgift
Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 5 mio. kr.

38.42. Afgift på arbejdsskader

38.42.01. Afgift på arbejdsskader

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... - - 475,0 500,0 - - -

10. Afgift på arbejdsskader
Indtægt ................................................ - - 475,0 500,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 475,0 500,0 - - -

10. Afgift på arbejdsskader
Der er med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november

2011 indført en afgift på arbejdsskader. Loven har virkning fra 1. januar 2013, og det samlede
provenu fra arbejdsskadesafgiften skønnes at udgøre ca. 500 mio. kr. i 2014.

11. Afskrivninger, afgift på arbejdsskader
Der skønnes ingen afskrivninger på restancer i 2014.
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Renteindtægter m.v.

38.61. Renteindtægter m.v.

38.61.01. Renteindtægter m.v.
På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævnin-
gen.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.974,1 3.100,0 2.100,0 1.900,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.370,0 3.870,3 3.350,0 2.700,0 - - -

10. Renteindtægt vedr. restancer
Udgift ................................................... 0,0 0,4 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 3.193,6 1.981,9 2.500,0 1.800,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3.193,6 1.981,9 2.500,0 1.800,0 - - -

11. Afskrivninger, restancer
Udgift ................................................... 1.119,9 1.453,9 1.150,0 1.000,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.119,9 1.453,9 1.150,0 1.000,0 - - -

20. Rentegodtgørelse til personer
 m.v.

Udgift ................................................... 342,5 435,2 250,0 200,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 342,5 435,2 250,0 200,0 - - -

21. Forrentning ved forhøjelse af
 skatteansættelser, personer

Indtægt ................................................ 268,1 297,3 250,0 300,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 268,1 297,3 250,0 300,0 - - -

30. Rentegodtgørelse til selskaber
 m.v.

Udgift ................................................... 511,6 1.210,5 700,0 700,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 511,6 1.210,5 700,0 700,0 - - -

31. Forrentning ved forhøjelse af
skatteansættelser, selskaber m.v.
Indtægt ................................................ -2.091,8 1.591,1 600,0 600,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -2.091,8 1.591,1 600,0 600,0 - - -

10. Renteindtægt vedr. restancer
På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne findes primært i opkrævningsloven LB nr. 1402 af 2010, men tillige også i
en række enkeltlove, jf. oversigten vedrørende rentesatser i skatte- og afgiftslovgivningen på
www.skm.dk. For ikke-rettidigt betalte A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, punktafgifter, moms og
lønsumsafgift fastsættes renten fra og med 2014 på grundlag af renteforholdene i juli, august og
september måned i det foregående år. Satsen forudsættes uændret at udgøre 0,9 pct. pr. måned i
2014. Ved for sen indbetaling af personlige skatter og selskabsskatter forudsættes rentesatsen
uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2014. Renteindtægterne skønnes til 2.200 mio. kr. i 2014
med baggrund i den seneste udvikling i renteindtægterne.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 400 mio. kr. i 2014 med
| baggrund i de seneste regnskabsoplysninger for 2013.
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11. Afskrivninger, restancer
På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område.

Udgiften skønnes i 2014 til 1.250 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i afskrivnin-
gerne.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 250 mio. kr. i 2014 med
| baggrund i de seneste regnskabsoplysninger for 2013.

20. Rentegodtgørelse til personer m.v.
På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af person-
skat mv. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2014 uændret at udgøre 0,5 pct.
pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU. Den
samlede udgift på kontoen skønnes i 2014 til 250 mio. kr. med baggrund i regnskabstallene for
det seneste år.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 50 mio. kr. i 2014 med
| baggrund i de seneste regnskabsoplysninger for 2013.

21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer
På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansæt-

telsesændringer efter 1. oktober i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes
i 2014 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2014 skønnes indtægten herfra at andrage 300
mio. kr. med baggrund i indtægterne i de seneste år.

30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.
På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af

selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes at udgøre 0,5 pct. pr. måned i
2014. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og
punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens procesrente.
(8,2 pct. p.a. i 2. halvår af 2013). I 2014 skønnes udgifterne på kontoen at andrage 700 mio. kr.

31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.
På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansæt-

telsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skøn-
nes i 2014 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2014 skønnes indtægten herfra at andrage ca.
600 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i indtægterne.
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Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Mil-
jøministeriet

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 439,9 646,5 667,9 185,9 - - -

10. Overførsel til Ministeriet for Fø-
devarer, Landbrug og Fiskeri til
finansiering af promilleafgifts-
fondene mv. samt visse aktivite-
ter under Grøn Vækst
Udgift ................................................... 356,0 378,3 255,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 356,0 378,3 255,0 - - - -

20. Overførsel til forskellige aktivi-
teter under Ministeriet for Føde-
varer, Landbrug og Fiskeri
Udgift ................................................... 19,4 19,4 161,6 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 19,4 19,4 161,6 - - - -

30. Overførsel til forskellige aktivi-
teter under Miljøministeriet
Udgift ................................................... 64,5 248,8 251,3 185,9 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 64,5 248,8 251,3 185,9 - - -

Tidligere blev provenuet fra pesticidafgiften overført fra Skatteministeriet til Miljøministeriet
og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra 2014 er overførslerne erstattet af bevillinger til Miljøministeriet og Ministeriet for Føde-
varer, Landbrug og Fiskeri.

I perioden 2012 til og med 2017 er der indført et bidrag i afgiften på ledningsført vand sva-
rende til 67 øre pr. m3, jf. LB nr. 962 af 18. juli 2013 samtidig med, at drikkevandsafgiften
i vandforsyningsloven er ophævet.  
Provenuet fra afgiftsforhøjelsen på 67 øre pr. m3 går til samme formål som drikkevandsaf-
giften. Det medfører et provenu på ca. 185 mio. kr. om året i perioden 2012 til og med 2017.
Det er beregnet, at der i 2014 skal overføres 185,9 mio. kr. til aktiviteter under Miljømini-
steriet.

De enkelte overførsler fordeles til følgende konti:
Konto Overførsler, 2014

23.71.04.10 ..................................................... 131,2 mio. kr.
23.71.12.10 ..................................................... 54,7 mio. kr.

I alt ................................................................. 185,9 mio. kr.
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Overførslen fra Skatteministeriet til konti under Miljøministeriet sker 2 gange årligt, hen-
holdsvis den 1. april og den 1. oktober, med halvdelen af den på finansloven angivne over-
førsel. Den 1. april 2014 og ligeledes den 1. oktober 2014 overføres halvdelen af det samlede
beløb.

10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af pro-
milleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev en del af provenuet fra pesticidafgiften
overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Denne overførsel er fra 2014 er-
stattet af bevillinger.

20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-
skeri

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev en del af provenuet fra pesticidafgiften
overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Denne overførsel er fra 2014 er-
stattet af bevillinger.

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev en del af provenuet fra pesticidafgiften
overført til Miljøministeriet. Denne overførsel er fra 2014 erstattet af bevillinger.

I perioden 2012 til og med 2017 er der indført et bidrag i afgiften på ledningsført vand sva-
rende til 67 øre pr. m3, jf. LB nr. 962 af 18. juli 2013, samtidig med, at drikkevandsafgiften
i vandforsyningsloven er ophævet.  
Provenuet fra afgiftsforhøjelsen på 67 øre pr. m3 går til samme formål som drikkevandsaf-
giften. Forslaget medfører et provenu på ca. 185 mio. kr. om året i perioden 2012 til og med
2017. Det er beregnet, at der i 2014 skal overføres 185,9 mio. kr. til aktiviteter under Mil-
jøministeriet. Provenuet overføres med henholdsvis 131,2 mio. kr. til § 23.71.04.10 og 54,7
mio. kr. til § 23.71.12.10 i 2014.
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Miljøministeriets § 23.71.04.10 og § 23.71.12.10.

40. Reservekonto
Overførslen fastsættes til 0 mio. kr. i 2014.
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38.81.05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelser og Økonomi- og
Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 111,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -10,0 -5,0 -44,4 - - - -

10. Overførsel til ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse til fi-
nansiering af visse sundheds-

 fremmende initiatier
Udgift ................................................... - - - 5,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 5,0 - - -
Indtægt ................................................ -10,0 -5,0 -5,1 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ -10,0 -5,0 -5,1 - - - -

20. Overførsel til Økonomi- og In-
denrigsministeriet til finansiering
af visse sundhedsfremmende ini-

 tiativer
Udgift ................................................... - - - 106,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 106,0 - - -
Indtægt ................................................ - - -39,3 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - -39,3 - - - -

10. Overførsel til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sund-
hedsfremmende initiatier

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført. Med
lov nr. 626 af 11. juni 2010 ændredes tillægsafgiften, således at afgiftsfritagelsen for frugt-
vinsbaseret alkoholsodavand herunder cider ophæves.
Indtægterne er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger, og den del af provenuet,
der vedrører de gældende regler før august 2010, overføres til Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse § 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner
og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug, jf. § 38.28.01.40.
Da der reelt er tale om udgifter, ændres indtægtsbevillingen til en udgiftsbevilling fra fi-
nansåret 2014.
I 2014 udgør overførslen 5 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Indbetalte til-
lægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfrem-
mende initiativer

Merprovenuet fra tillægsafgift på alkoholsodavand som følge af ændringen pr. 1. august 2010,
fra 2010, 2011 og efterfølgende år overføres fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet § 10.21.03.10. Overførslen medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende scree-
ning for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.28.01.40.
Da der reelt er tale om udgifter, ændres indtægtsbevillingen til en udgiftsbevilling fra fi-
nansåret 2014.
I 2014 udgør overførslen 106 mio. kr.
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ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 10.21.03.10. Indbetalte til-
lægsafgifter på alkoholsodavand.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1995 og

senest ændret på finansloven for 2008.
Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om

en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark.
Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske
forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsenta-
tionskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse
for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller op-
hold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale
den del af indkomstskatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.
Opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1983 og videreført uændret.
Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med

rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes
Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981
henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter
blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og
bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser
af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr.
28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes
landskasse.
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§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -14.125,5 29.977,3 44.102,8

Genudlån af statslån ................................................................................ 26.982,3 41.989,5
40.21. Genudlån af statslån ....................................................................... 26.982,3 41.989,5

Inkonverterbare realkreditlån ................................................................ 28,4 11,7
40.31. Inkonverterbare realkreditlån .......................................................... 28,4 11,7

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ................... 2.966,6 2.101,6
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ............. 2.966,6 2.101,6

Artsoversigt:

Finansielle poster ....................................................................................... - 1,3
Kapitalposter ............................................................................................... 29.977,3 44.101,5
Aktivitet i alt .............................................................................................. 29.977,3 44.102,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 29.977,3 44.102,8



§ 40. 5

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån
01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S ..................................... 1.000,0 4.750,0
03. Genudlån til Island (tekstanm. 100) ....................................... - -
04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102) ....................................... - -
05. Genudlån til Danmarks Radio ................................................ 319,0 400,0
08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken ............................. - 28.760,0
20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og

Uddannelsesstøtte .................................................................... 3.645,0 2.036,0
24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration .... 16,8 36,3
25. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig

og Landdistrikter ..................................................................... - 53,7
26. Statslån til Landsbyggefonden ............................................... 826,5 -
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S ............................... 350,0 350,0
41. Genudlån til Femern Bælt A/S ............................................... 2.300,0 800,0
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg .................................... 400,0 100,0
50. Genudlån til Metroselskabet I/S ............................................. 4.200,0 -
51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn ...................... 1.600,0 1.400,0
52. Genudlån til A/S Storebælt .................................................... 1.900,0 600,0
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ................................. 400,0 -
54. Genudlån Energinet.dk ........................................................... 2.500,0 -
56. Genudlån til Nordsøfonden .................................................... - -
57. Genudlån til Statens Serums Institut ...................................... - -
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond .......... - 115,6
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S .......... - 1.148,1
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden .................................... 7.525,0 1.439,8
63. Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103) .................................. - -

 Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån
01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens

Administration ......................................................................... 28,4 11,7

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ..... 2.966,6 2.101,6
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.
Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater
i perioden 2009-2010.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse
til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende
anvendelse.

Nr. 102. ad 40.21.04.
Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller
flere rater i perioden 2011-2013.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LB
nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 103. ad 40.21.63.
Finansministeren bemyndiges til at indgå aftale mellem SAS AB, syv af selskabets nuværende
lån-givere, den svenske stat, den norske stat, den danske stat og KAW om en kreditfacilitet
(Revolving Credit Facility) på i alt 3,5 mia. SEK med en løbetid frem til 31. marts 2015, hvor-
under SAS AB vil kunne optage lån i den eller de valutaer, som selskabet måtte ønske. Den
danske stats andel af kreditfaciliteten vil udgøre 14,3 pct., svarende til 500,5 mio. SEK eller ca.
435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser.
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§ 40. Genudlån mv.
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§ 40. Genudlån mv.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -2.864,8 7.733,8 17.823,4 -14.125,5 - - -
Udgift ......................................................... 28.623,5 37.506,1 41.832,1 29.977,3 - - -
Indtægt ....................................................... 31.488,4 29.772,3 24.008,7 44.102,8 - - -

Specifikation af nettotal:

Genudlån af statslån ................................ -3.808,0 8.407,3 16.613,8 -15.007,2 - - -
40.21. Genudlån af statslån ...................... -3.808,0 8.407,3 16.613,8 -15.007,2 - - -

Inkonverterbare realkreditlån ............... -62,3 -21,8 0,6 16,7 - - -
40.31. Inkonverterbare realkreditlån ........ -62,3 -21,8 0,6 16,7 - - -

Ordningen om selvstændig likviditets
nettoinvesteringer ..................................... 1.005,4 -651,8 1.209,0 865,0 - - -
40.41. Ordningen om selvstændig li-

kviditets nettoinvesteringer ........... 1.005,4 -651,8 1.209,0 865,0 - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Bevilling i alt ............................................. -2.864,8 7.733,8 17.823,4 -14.125,5 - - -

Aktivitet i alt .............................................. -2.864,8 7.733,8 17.823,4 -14.125,5 - - -
Udgift ..................................................... 28.623,5 37.506,1 41.832,1 29.977,3 - - -
Indtægt ................................................... 31.488,4 29.772,3 24.008,7 44.102,8 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Finansielle poster:

Indtægt ................................................... 144,3 -101,2 -0,6 1,3 - - -
Kapitalposter:

Udgift ..................................................... 28.623,5 37.506,1 41.832,1 29.977,3 - - -
Indtægt ................................................... 31.344,0 29.873,5 24.009,3 44.101,5 - - -



§ 40.2. 5

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 3.403,5 2.728,3 14.200,0 1.000,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 13.889,7 2.919,3 9.320,0 4.750,0 - - -

10. Genudlån til Finansiel Stabilitet
 A/S

Udgift ................................................... 3.403,5 2.728,3 14.200,0 1.000,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.246,8 2.549,5 14.200,0 1.000,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 156,7 178,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 8.364,7 1.119,3 9.320,0 4.750,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 8.364,7 1.119,3 9.320,0 4.750,0 - - -
57. Emmissionskurstab, afgang ........... - 0,0 - - - - -

20. Genudlån til Roskilde Bank A/S
Indtægt ................................................ 5.525,0 1.800,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 5.525,0 1.800,0 - - - - -

10. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S
I medfør af lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet garanterer staten, via
genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, frem til og med 30. september 2010 ubetinget simple
kreditorers krav mod pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Be-
redskab.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for omfanget af genudlån ændret.

20. Genudlån til Roskilde Bank A/S
I medfør af akt.162 af 9. juni 2009 bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at yde garanti
af statskassen til dækning af de tab, som Finansiel Stabilitet A/S måtte lide i forbindelse med,
at selskabet fra Danmarks Nationalbank overtager og herefter afvikler Roskilde Bank A/S.
Finansiel Stabilitet A/S vil først lide tab, når Det Private Beredskab har dækket tab på 750
mio. kr.
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40.21.03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.779,4 4,8 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -5,2 2.093,4 - - - - -

10. Genudlån til Island
Udgift ................................................... 1.779,4 4,8 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.779,4 4,8 - - - - -
Indtægt ................................................ - 2.088,6 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 2.088,6 - - - - -

15. Ikke realiserede valutakursgevin-
 ster

Indtægt ................................................ -5,2 4,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -5,2 4,8 - - - - -

10. Genudlån til Island
Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge
og Finland, bl.a. betinget af implementeringen af det program som Island har indgået med
IMF, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af
mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.
På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Island på op til 675 mio.
USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge
låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øv-
rige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

15. Ikke realiserede valutakursgevinster
På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedrørende genudlån til
Island.

40.21.04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 1.492,1 1.490,0 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 2,5 - - - - -

10. Genudlån
Udgift ................................................... - 1.492,1 1.490,0 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 1.492,1 1.490,0 - - - -

15. Ikke-realiserede valutakursgevin-
 ster

Indtægt ................................................ - 2,5 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 2,5 - - - - -

10. Genudlån
Det danske bilaterale lån til Irland indgår i finansieringen af det samlede internationale lå-
neprogram til Irland besluttet i november 2010 som led i det aftalte tilpasningsprogram for
genopretning af den irske økonomi.
På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Irland på op til 400 mio.
EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.
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15. Ikke-realiserede valutakursgevinster
På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 915,0 - 278,0 319,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 915,2 56,0 200,0 400,0 - - -

10. Genudlån til Danmarks Radio
Udgift ................................................... 915,0 - 278,0 319,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 915,0 - 278,0 319,0 - - -
Indtægt ................................................ 915,2 56,0 200,0 400,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 915,2 56,0 200,0 400,0 - - -

10. Genudlån til Danmarks Radio
I henhold til akt. 41 af 8. december 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende ga-
rantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning
til tekstanmærkning nr. 1 på § 21.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 2.498,6 9.851,0 3.985,0 28.760,0 - - -

10. Kapitalindskud i medfør af Kre-
 ditpakken

Indtægt ................................................ 2.498,6 9.851,0 3.985,0 28.760,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 3.985,0 28.760,0 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 2.498,6 9.851,0 - - - - -

10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken
Kreditinstitutter, der opfylder kravene i lov nr. 67 af 3. februar 2009, kunne frem til 30. juni
2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftale-
indgåelse ud fra den 5-årige statslige nulkuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risi-
kotillæg. Ifølge L 102 prissættes kapitalindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i
et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for omfanget af genudlån ændret.
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40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses-
støtte

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2.870,2 3.039,4 3.477,0 3.645,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.850,1 1.946,9 2.006,0 2.036,0 - - -

10. Genudlån
Udgift ................................................... 2.870,2 3.039,4 3.477,0 3.645,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.870,2 3.039,4 3.477,0 3.645,0 - - -
Indtægt ................................................ 1.850,1 1.946,9 2.006,0 2.036,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.850,1 1.946,9 2.006,0 2.036,0 - - -

10. Genudlån
ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB nr. 627 af 2001

låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Vide-
regående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

ad 55. Statslige udlån, afgang.  Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august
1998, jf. § 19.81.11.20. Genudlån.

| I forbindelse med ændringsforslagene søges udgiften reduceret med i alt 18,2 mio. kr. i 2014
| som følge af et forventet lavere udlån af studielån og dermed et mindre behov for finansiering
| via genudlån.

40.21.24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, re-
finansieringsordningen, Statens Administration

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 16,5 16,8 16,7 16,8 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 39,5 37,0 36,3 36,3 - - -

10. Mellemregning med Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fi-

 skeri, refinansieringsordningen
Udgift ................................................... 16,5 16,8 16,7 16,8 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 16,5 16,8 16,7 16,8 - - -
Indtægt ................................................ 39,5 37,0 36,3 36,3 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 39,5 37,0 36,3 36,3 - - -

10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansierings-
ordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i for-
bindelse med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og
obligationer. Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere af-
viklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til fi-
nansiering af ekstraordinære indfrielser af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finans-
forvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. Refi-
nansieringsordningen for landbruget samt § 24.24.44.72. Mellemregningen med Finansmini-
steriet, Statens Administration med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielser
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forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne.
Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

40.21.25. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 49,6 50,7 50,0 53,7 - - -

10. Genudlån, Statens Administra-
 tion

Indtægt ................................................ 49,6 50,7 50,0 53,7 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 49,6 50,7 50,0 53,7 - - -

10. Genudlån, Statens Administration
Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af vi-
dereudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni
2009 og jf. § 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Genudlånet afvikles fra og med
2010.
Genudlånet vil være fuldt afviklet med udgangen af 2014.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 774,5 569,3 1.286,7 826,5 - - -

10. Statslån, Statens Administration
Udgift ................................................... 774,5 569,3 1.286,7 826,5 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 774,5 569,3 1.286,7 826,5 - - -

10. Statslån, Statens Administration
Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af vi-
dereudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni
2009 og jf. § 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis.
Statslånet forventes afviklet i perioden 2019-2027.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 365,2 - 350,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 350,0 - 350,0 - - -

10. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
 ding A/S

Udgift ................................................... - 365,2 - 350,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 350,0 - 350,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - 15,2 - - - - -
Indtægt ................................................ - 350,0 - 350,0 - - -
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55. Statslige udlån, afgang .................. - 350,0 - 350,0 - - -

10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S
Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt
med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes
finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme
vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån
en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garanti provision
af udlån med statsgaranti.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 835,7 500,0 2.300,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 500,0 - 800,0 - - -

10. Genudlån til Femern Bælt A/S
Udgift ................................................... - 835,7 500,0 2.300,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 800,0 500,0 2.300,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - 35,7 - - - - -
Indtægt ................................................ - 500,0 - 800,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 500,0 - 800,0 - - -

10. Genudlån til Femern Bælt A/S
Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med
tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at finansministeren bemyn-
diges til at dække Femern Bælt A/S', jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige gen-
udlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen
og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst
til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.
Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at fi-
nansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til
genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding
A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for omfanget af genudlån ændret.

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 107,8 104,3 100,0 400,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 100,0 100,0 - - -

10. Genudlån til A/S Femern Lan-
 danlæg

Udgift ................................................... 107,8 104,3 100,0 400,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 100,0 100,0 100,0 400,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 7,8 4,3 - - - - -
Indtægt ................................................ - - 100,0 100,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 100,0 100,0 - - -
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10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg
Det fremgår af § 7, stk. 4, i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse
over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til
at dække A/S Femern Landanlægs, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genud-
lån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersø-
gelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og
opgradering af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg.
Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at fi-
nansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til
genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding
A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for omfanget af genudlån ændret.

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S
I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007.
Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af
udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadssel-
skabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.863,4 2.306,6 2.600,0 4.200,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 12,3 600,0 - - - - -

10. Genudlån til Metroselskabet I/S
Udgift ................................................... 1.863,4 2.306,6 2.600,0 4.200,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.750,0 1.790,0 2.600,0 4.200,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 113,4 516,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 12,3 600,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 600,0 - - - - -
57. Emmissionskurstab, afgang ........... 12,3 - - - - - -

10. Genudlån til Metroselskabet I/S
Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets
finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån
af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som
låntager.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for omfanget af genudlån ændret.

40.21.51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007.
Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af
udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadssel-
skabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 4.370,4 3.134,8 1.599,0 1.600,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3.250,0 1.350,0 2.200,0 1.400,0 - - -

10. Genudlån til udviklingsselskabet
By og Havn
Udgift ................................................... 4.370,4 3.134,8 1.599,0 1.600,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 4.300,0 2.875,0 1.599,0 1.600,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 70,4 259,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 3.250,0 1.350,0 2.200,0 1.400,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 3.250,0 1.350,0 2.200,0 1.400,0 - - -

10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
Ifølge lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden mv.,som ændret ved lov nr. 1091 af 21.
december 1994, lov nr. 1074 af 20. december 1995, lov nr. 1230 af 27. december 1996, lov
nr. 386 af 6. juni 2002 og lov nr. 310 af 19/04 2006 er Finansministeriet bemyndiget til at
dække en del af finansieringsbehovet gennem genudlån af statslån. Statslånerammen er ved
akt. 198 af 2. september 2004 forhøjet til 15,0 mia. kr. i 2004-priser.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for omfanget af genudlån ændret.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 884,8 1.527,6 500,0 1.900,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.700,0 1.200,0 - 600,0 - - -

10. Genudlån til A/S Storebælt
Udgift ................................................... 884,8 1.527,6 500,0 1.900,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 875,0 1.450,0 500,0 1.900,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 9,8 77,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.700,0 1.200,0 - 600,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.700,0 1.200,0 - 600,0 - - -

10. Genudlån til A/S Storebælt
Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren
bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det
måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som
låntager. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten
garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet
betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestå-
ende, jf. § 37.62.01. Garanti provision af udlån med statsgaranti.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for omfanget af genudlån ændret.
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40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 950,0 1.516,8 2.200,0 400,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 608,0 - - - - - -

10. Genudlån til A/S Øresundsfor-
 bindelsen

Udgift ................................................... 950,0 1.516,8 2.200,0 400,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 950,0 1.350,0 2.200,0 400,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - 166,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 608,0 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 600,0 - - - - - -
57. Emmissionskurstab, afgang ........... 8,0 - - - - - -

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen
Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren
bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det
måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som
finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved
statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15
pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garanti provision af udlån med statsgaranti.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for omfanget af genudlån ændret.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2.378,8 7.940,5 3.800,0 2.500,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.000,0 500,0 1.370,0 - - - -

10. Genudlån Energinet.dk
Udgift ................................................... 2.378,8 7.940,5 3.800,0 2.500,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.000,0 5.900,0 3.800,0 2.500,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 378,8 2.040,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.000,0 500,0 1.370,0 - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.000,0 500,0 1.370,0 - - - -

20. Genudlån til Energinet.dk, in-
deksobligation, nominel værdi
Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

30. Genudlån til Energinet.dk, in-
 deksobligationer, indeksering

Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -
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10. Genudlån Energinet.dk
Ifølge lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet.dk er finansministeren bemyndiget
til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for
hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering.
Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt
udestående, jf. § 37.62.01. Garanti provision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligation, nominel værdi
På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.
Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering
På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede ho-
vedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget
er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 105,4 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 444,0 - - - - -

10. Genudlån til Nordsøfonden
Udgift ................................................... - 105,4 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 100,0 - - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - 5,4 - - - - -
Indtægt ................................................ - 444,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 444,0 - - - - -

10. Genudlån til Nordsøfonden
Ifølge lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse
i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden er finansministeren be-
myndiget til at dække fondens finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte
anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finan-
siering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af
nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garanti provision af udlån med statsgaranti.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 96,3 - 75,0 - - - -

10. Genudlån til Statens Serums In-
 stitut

Udgift ................................................... 96,3 - 75,0 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 87,0 - 75,0 - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 9,3 - - - - - -
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10. Genudlån til Statens Serums Institut
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at
lade Statens Serum Institut optage statslån i perioden 2014-2017 til finansiering af instituttets
anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01. Statens Serum Institut.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for omfanget af genudlån ændret.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 335,9 671,8 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 28,0 86,4 115,6 115,6 - - -

10. Genudlån Skibskreditfonden (in-
 denlandsk)

Udgift ................................................... 335,9 671,8 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 335,9 671,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 28,0 86,4 115,6 115,6 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 28,0 86,4 115,6 115,6 - - -

10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)
I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, be-
myndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteord-
ning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til
31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S.
Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar
2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån
som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 152,6 -107,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.249,6 1.079,0 1.148,1 1.148,1 - - -

10. Genudlån Danmarks Skibskredit
 A/S

Udgift ................................................... 152,6 -107,9 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 152,6 -107,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.097,0 1.186,9 1.148,1 1.148,1 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.097,0 1.186,9 1.148,1 1.148,1 - - -

15. Genudlån Danmarks Skibskredit
A/S, ikke-realiserede valutakurs-

 reguleringer
Indtægt ................................................ 152,6 -107,9 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 152,6 -107,9 - - - - -
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10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S
I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, be-
myndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteord-
ning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til
31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S.
Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar
2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån
som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer
Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genud-
lån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke
på kontoen.

40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2.690,0 5.794,0 6.095,0 7.525,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 311,6 571,8 1.072,6 1.439,8 - - -

10. Genudlån via Eksport Kredit
 Fonden

Udgift ................................................... 2.690,0 5.794,0 6.095,0 7.525,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.690,0 5.728,0 6.095,0 7.525,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - 66,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 311,6 571,8 1.072,6 1.439,8 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 311,6 571,8 1.072,6 1.439,8 - - -

10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden
Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Gen-
udlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om
bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008.
Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner,
at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 20,0 mia. kr. sker under hensyn til den af
Nationalbanken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive
nærmere aftalt med Nationalbanken.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for omfanget af genudlån ændret.
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40.21.63. Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Kreditfacilitet til SAS
Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -

10. Kreditfacilitet til SAS
I medfør af akt. 27 af 13. november 2012 bemyndiges finansministeren til at stille en kre-
ditfacilitet til rådighed for SAS. Der er tale om en såkaldt Revolving Credit Facility (RCF),
hvorunder SAS vil kunne trække lån i forskellige valutaer, og hvor långiverne bidrager med
deres pro rata andel af de enkelte lån. SAS betaler et upfront gebyr, et gebyr for den utrukne
andel af kreditfaciliteten, en rente, hvis der trækkes på kreditfaciliteten, og et exitgebyr, når
kreditfaciliteten udløber. Den samlede kreditfacilitet er på i alt 3,5 mia. SEK, hvor den danske
stats andel udgør 500,5 mio. SEK svarende til ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser.
Kreditfaciliteten løber frem til 31. marts 2015.



18 § 40.3.

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Admini-
stration
Statens Administration kan - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af 22. maj
2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån
for at imødegå indlåsningseffekter. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et
beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således
at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler
vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem ind-
tægter og udgifter. Med akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings-
og konteringsmæssige konsekvenser.

Når det er fordelagtigt, omlægges tidligere opkøbte statsobligationer til de respektive inkonver-
terbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige indfrielser af den
overtagne gæld. Det er aftalt med realkreditinstitutterne, at administrationsbidraget ved førtidige
indfrielser nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfriede gæld udgør af
den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv-
og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02. Renter
vedrørende inkoverterbare realkreditlån, Statens Administration.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 27,2 34,8 60,5 28,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 89,5 56,5 59,9 11,7 - - -

10. Opkøb af obligationer
Udgift ................................................... - - 40,0 20,0 - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - 40,0 20,0 - - -
Indtægt ................................................ 57,7 23,3 34,9 1,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -8,6 -5,1 -5,1 -0,3 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 66,3 28,3 40,0 2,0 - - -

20. Overtagen gæld
Udgift ................................................... 27,2 34,8 20,5 8,4 - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 27,2 34,8 20,5 8,4 - - -
Indtægt ................................................ 31,8 33,3 25,0 10,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 5,5 4,4 4,5 1,6 - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 26,2 28,8 20,5 8,4 - - -



§ 40.31.01.10. 19

10. Opkøb af obligationer
Det forudsættes, at der i 2014 opkøbes obligationer svarende til ca. 20,0 mio. kr. med henblik
på førtidige indfrielser af den overtagne gæld, hvis det vurderes til at være rationel finans-
forvaltning. Det er aftalt med institutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielser
nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfriede gæld udgør af den
samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv-
og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

20. Overtagen gæld
I 2014 forudsættes overtaget inkonverterbare lån svarende til et provenu på ca. 10,0 mio. kr.
Overtagelserne forudsættes fordelt jævnt over året. Ekstraordinære indfrielser og ordinære
afdrag på overtagen gæld påregnes at beløbe sig til samlet ca. 8,4 mio. kr.
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Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
Statens institutioner kan indenfor deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern statslig
låntagning.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen
mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

I 2014 forventes institutionerne at foretage nettoinvesteringer på 138,8 mio. kr. I alt forventes
det, at institutionerne optager gæld for 2.190,4 mio. kr., mens afdragene forventes at udgøre
2.051,6 mio. kr.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne
(tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 5.007,3 5.425,9 3.554,2 2.966,6 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4.001,9 6.077,7 2.345,2 2.101,6 - - -

10. Institutionernes nettoinvesterin-
 ger

Udgift ................................................... 3.610,1 3.165,1 2.504,2 2.190,4 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.610,1 3.165,1 2.504,2 2.190,4 - - -
Indtægt ................................................ 3.239,6 4.286,7 2.020,2 2.051,6 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 3.239,6 4.286,7 2.020,2 2.051,6 - - -

20. Huslejeordningens nettoinveste-
 ringer

Udgift ................................................... 1.397,2 2.260,8 1.050,0 776,2 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.397,2 2.260,8 1.050,0 776,2 - - -
Indtægt ................................................ 762,3 1.791,0 325,0 50,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 762,3 1.791,0 325,0 50,0 - - -

10. Institutionernes nettoinvesteringer
På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkost-
ningsbaserede bevillinger.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer
På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. for-
skellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt
angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 79 af 2009 optaget på Finanslovforslaget 2010 og
indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i peri-
oden 2009-2010.

Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af
økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren samt
en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den
19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island, som
udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implementering
af stabiliseringsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge
og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia.
USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån svarer til
de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede finansierings-
behov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's bestyrelse. De
nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finanspolitisk kon-
solideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt ¼ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD, sva-
rende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske
bidrag afspejler landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en
fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr.
+ 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Island overdraget fra
Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge
heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 108 af 2011 optaget på Finanslovforslaget 2013 og
indeholder hjemmel til at yde genudlån til Irland på op til 400 mio. EUR, svarende til ca. 3 mia.
DKR, udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

Som en del af låneprogrammet yder IMF et lån på 19,5 mia. SDR (ca. 22,5 mia. EUR). Hertil
kommer et lånebidrag fra EU27 via lånemekanismen EFSM på 22,5 mia. EUR samt et lånebidrag
fra eurolandenes lånefacilitet EFSF på 17,7 mia. EUR. Udover det danske bilaterale lån yder også
Sverige og Storbritannien bilaterale lån på hhv. 600 mio. EUR og ca. 3,2 mia. GBP (ca. 3,8 mia.
EUR). Lånene udbetales over genopretningsprogrammets tidshorisont frem til udgangen af 2013
betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet.

Fra dansk og svensk side vil der blive fastlagt en rente lig interbankmarkedsrenten Euribor (3
mdr.) plus et tillæg på 1,0 procentpoint. Hertil kommer gebyrer. Det bemærkes desuden, at det i
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låneaftalen er sikret, at renten på lånet ikke vil kunne blive lavere end Danmarks egne finansi-
eringsomkostninger.

Jf. akt 108 af 12. april 2011 vil det danske lån have samme stilling i prioritetsrækkefølgen som
de bilaterale lån fra Storbritannien og Sverige samt lånet fra eurolandene via EFSF, men vil i
prioritetsrækkefølgen ligge under lånene ydet af IMF og EU27-mekanismen EFSM.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget fra
Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge
heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt. 27 af 13. november 2012 og
indeholder hjemmel til at stille kredit til rådighed for SAS på op til 500,5 mio. SEK i en eller flere
rater frem til 31. marts 2015.
Med henblik på at forbedre selskabets lønsomhed og sikre selskabets langsigtede finansielle be-
redskab har SAS lanceret en omfattende plan - 4 Excellence Next Generation - der omfatter
omkostningsreduktioner og en række frasalg. SAS' ledelse har vurderet det nødvendigt at have
adgang til en kreditfacilitet, i det tilfælde at der skulle ske et midlertidigt fald i selskabets likvi-
ditet.

På den baggrund er selskabets fire største aktionærer - den svenske stat, den norske stat, den
danske stat og KAW (selskabets største private aktionær) - og syv af selskabets banker blevet
enige om at stille en kreditfacilitet på i alt 3,5 mia. SEK til rådighed for selskabet. Heraf bidrager
de tre stater med 50 pct. Den danske stats andel udgør 500,5 mio. SEK svarende til ca. 435 mio.
kr. ved de aktuelle valutakurser.

Der er tale om en såkaldt Revolving Credit Facility (RCF), hvorunder SAS vil kunne trække lån
i forskellige valutaer, og hvor långiverne bidrager med deres pro rata andel af de enkelte
lån. Kreditfaciliteten løber frem til 31. marts 2015. SAS betaler (i) et upfront gebyr, (ii) et gebyr
for den utrukne andel af kreditfaciliteten, (iii) en rente, hvis der trækkes på kreditfaciliteten, og
(iv) et exitgebyr, når kreditfaciliteten udløber. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt
for, at SAS kan trække på faciliteten.
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§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Indtægtsbudget ....................................................................... -4.071,1 470,9 -3.600,2

Nedskrivning af emissionskurstab ......................................................... -240,9 -1.793,1
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab .................................................. -240,9 -1.678,4
41.12. Periodiserede renter ........................................................................ - -114,7

Beholdningsbevægelser ............................................................................ -3,7 -2.573,7
41.21. Statens beholdningsbevægelser ...................................................... -3,7 -2.573,7
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser ................................................... - -

Valutakursreguleringer ........................................................................... 715,5 766,6
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld .................. 715,5 766,6

Strukturreformen ..................................................................................... - -
41.41. Strukturreformen ............................................................................. - -

Artsoversigt:

Øvrige overførsler ...................................................................................... - -
Finansielle poster ....................................................................................... 419,2 719,6
Kapitalposter ............................................................................................... 51,7 -4.319,8
Aktivitet i alt .............................................................................................. 470,9 -3.600,2
Bevilling i alt ............................................................................................. 470,9 -3.600,2



§ 41. 5

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab
01. Fordelte emissionskurstab ....................................................... - -1.678,4
11. Indeksopskrivning ................................................................... -240,9 -

41.12. Periodiserede renter
01. Periodiserede renter ................................................................ - -114,7

 Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser .......................... -3,7 -2.573,7

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser
01. Fondenes beholdningsbevægelser ........................................... - -

 Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld
01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske stats-

gæld ......................................................................................... 684,1 719,6
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån ................. 31,4 47,0

 Strukturreformen

41.41. Strukturreformen
04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder ............ - -
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§ 41. Beholdningsbevægelser mv.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 55,4 1.807,8 -2.622,9 -4.071,1 - - -
Udgift ......................................................... -537,2 -1.430,4 3.055,3 470,9 - - -
Indtægt ....................................................... -481,8 377,4 432,4 -3.600,2 - - -

Specifikation af nettotal:

Nedskrivning af emissionskurstab ......... -1.660,1 -2.531,2 -1.349,3 -1.552,2 - - -
41.11. Nedskrivning af emissionskur-

stab ................................................ -1.981,9 -2.517,1 -1.985,9 -1.437,5 - - -
41.12. Periodiserede renter ...................... 321,8 -14,1 636,6 -114,7 - - -

Beholdningsbevægelser ............................ 1.999,7 4.394,6 -1.008,3 -2.570,0 - - -
41.21. Statens beholdningsbevægelser .... 1.878,0 4.394,6 -1.008,3 -2.570,0 - - -
41.22. Fondenes beholdningsbevægel-

ser .................................................. 121,7 0,0 - - - - -

Valutakursreguleringer ........................... -64,0 -55,6 -265,3 51,1 - - -
41.31. Valutakursreguleringer på den

udenlandske statsgæld ................... -64,0 -55,6 -265,3 51,1 - - -

Strukturreformen ..................................... -220,1 - - - - - -
41.41. Strukturreformen ........................... -220,1 - - - - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Bevilling i alt ............................................. -55,4 -1.807,8 2.622,9 4.071,1 - - -

Aktivitet i alt .............................................. -55,4 -1.807,8 2.622,9 4.071,1 - - -
Udgift ..................................................... -537,2 -1.430,4 3.055,3 470,9 - - -
Indtægt ................................................... -481,8 377,4 432,4 -3.600,2 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 193,5 - - - - - -
Finansielle poster:

Udgift ..................................................... 2.129,5 1.970,9 2.941,8 419,2 - - -
Indtægt ................................................... 2.038,8 1.915,3 2.787,2 719,6 - - -

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... -2.860,1 -3.401,3 113,5 51,7 - - -
Indtægt ................................................... -2.520,6 -1.538,0 -2.354,8 -4.319,8 - - -
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Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab
Forskellen mellem udstedelseskurs og nominel værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For
så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte
finansår under § 42. Statslånsoptagelse som emissionskurstab. For så vidt angår indenlandske
genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissions-
kurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emis-
sionskurstab, idet emissionskurstabene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte
emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissions-
kursgevinst. Emissionskurstabene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den
kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41.
Beholdningsbevægelser mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... -1.981,9 -2.546,5 -2.142,1 -1.678,4 - - -

10. Indenlandsk statsgæld
Indtægt ................................................ -3.232,5 -3.361,8 -2.833,0 -2.502,4 - - -
57. Emmissionskurstab, afgang ........... -3.232,5 -3.361,8 -2.833,0 -2.502,4 - - -

20. Udenlandsk statsgæld
Indtægt ................................................ 34,7 37,1 28,6 19,8 - - -
57. Emmissionskurstab, afgang ........... 34,7 37,1 28,6 19,8 - - -

30. Indenlandske genudlån
Indtægt ................................................ 1.215,9 778,3 662,3 804,2 - - -
57. Emmissionskurstab, afgang ........... 1.215,9 778,3 662,3 804,2 - - -

10. Indenlandsk statsgæld
Jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for den indenlandske låntagning ændret.

20. Udenlandsk statsgæld
Jf. § 37.12.11. Fordelte emissionskurstab

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for den udenlandske låntagning ændret.

30. Indenlandske genudlån
Jf. § 37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for det indenlandske genudlån ændret.
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41.11.11. Indeksopskrivning
Indeksobligationer opgøres til indekseret værdi, men selve værdien af den løbende indeksop-
skrivning har først likviditetseffekt når indekslånet forfalder. Denne konto er således en kalkula-
torisk modpost til den løbende indeksopskrivning på § 37.11.12, Indeksopskrivning og § 37.61.01
Renter af indenlandske genudlån.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -240,9 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 29,4 156,2 - - - -

10. Indeksopskrivning, indenlandsk
 statsgæld

Udgift ................................................... - - - -264,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - -264,9 - - -
Indtægt ................................................ - 29,4 156,2 - - - -
57. Emmissionskurstab, afgang ........... - 29,4 156,2 - - - -

20. Indeksopskrivning, indenlandsk
 genudlån

Udgift ................................................... - - - 24,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - 24,0 - - -

10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld
På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til indeksobligationer, jf

§ 37.11.12.10. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseeffekt.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for inflationsforventningen og omfanget af
| den indenlandske låntagning ændret.

20. Indeksopskrivning, indenlandsk genudlån
På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til genudlån, jf. §

37.61.01.27. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseeffekt.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for inflationsforventningen og omfanget af
| det indenlandske genudlån ændret.

41.12. Periodiserede renter
På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter,
bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift,
mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapita-
lindtægt.
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41.12.01. Periodiserede renter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Indtægtsbevilling ......................................... 321,8 -14,1 636,6 -114,7 - - -

10. Indenlandsk statsgæld
Indtægt ................................................ 221,2 -123,0 290,8 152,8 - - -
61. Tilgodehavender ............................ - - 290,8 152,8 - - -
97. Anden kortfristet gæld ................... 221,2 -123,0 - - - - -

20. Udenlandsk statsgæld
Indtægt ................................................ 65,2 -208,9 230,1 -480,6 - - -
97. Anden kortfristet gæld ................... 65,2 -208,9 230,1 -480,6 - - -

30. Indenlandske genudlån
Indtægt ................................................ 71,5 -25,8 -32,4 -22,1 - - -
61. Tilgodehavender ............................ 71,5 -25,8 -32,4 -22,1 - - -

40. Udenlandske genudlån
Indtægt ................................................ 10,9 13,2 11,1 11,1 - - -
61. Tilgodehavender ............................ 10,9 13,2 - - - - -
97. Anden kortfristet gæld ................... - - 11,1 11,1 - - -

50. Den Sociale Pensionsfond
Indtægt ................................................ -49,5 335,8 129,5 223,7 - - -
61. Tilgodehavender ............................ -49,5 335,8 129,5 223,7 - - -

60. Højteknologifonden
Indtægt ................................................ -0,3 -6,8 5,4 -0,8 - - -
61. Tilgodehavender ............................ -0,3 -6,8 5,4 -0,8 - - -

80. Fonden for Forebyggelse og
 Fastholdelse

Indtægt ................................................ 2,8 1,4 2,1 1,2 - - -
61. Tilgodehavender ............................ 2,8 1,4 2,1 1,2 - - -

10. Indenlandsk statsgæld
Jf. § 37.11.01.20.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov og gen-
| udlån m.v. ændret.

20. Udenlandsk statsgæld
Jf. § 37.12.01.20.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov og gen-
| udlån m.v. ændret.

30. Indenlandske genudlån
Jf. § 37.61.01.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov og gen-
| udlån m.v. ændret.
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40. Udenlandske genudlån
Jf. § 37.61.02.11.

50. Den Sociale Pensionsfond
Jf. § 37.51.01.50.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omlægning af låneprofilen
| mv. ændret.

60. Højteknologifonden
Jf. § 37.52.01.50.

80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Jf. § 37.54.01.50.



§ 41.2. 9

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser
Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov, og i den forbindelse vurderer,
hvor meget der kan afdrages på statsgælden, så påvirkes denne opgørelse dels af saldoen på
drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån og dels af bevægelserne på
de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabs-
føringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de om-
råder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle
udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede områ-
de, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte be-
holdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres
dog på § 40.41.01.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på
anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-,
anlægs-, og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto §
41.21.01. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kort-
fristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto §
41.21.01.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige om-
kostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om
omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovforslaget med en udgifts-
baseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på an-
lægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på ud-
gifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjem-
mel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet
som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01.21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset
fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende fi-
nansår. Disse områder er indbudgetteret i budgetoversigten og er beskrevet nærmere herunder.

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -2.860,1 -3.401,3 - -3,7 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -982,1 993,2 -1.008,3 -2.573,7 - - -

11. Anlægsaktiver
Indtægt ................................................ 3.339,4 -44.379,6 - - - - -
50. Immaterielle anlægsaktiver ........... 104,9 79,8 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ......... 3.164,0 -44.350,3 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 72,0 0,2 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... -1,5 -109,3 - - - - -
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14. Omsætningsaktiver
Udgift ................................................... -2.860,1 -3.401,3 - -3,7 - - -
60. Varebeholdninger .......................... -2.860,1 -3.401,3 - -3,7 - - -
Indtægt ................................................ 8.552,6 19.143,0 - -175,0 - - -
61. Tilgodehavender ............................ 9.180,8 18.077,7 - -175,0 - - -
63. Likvide beholdninger ..................... -628,2 1.065,3 - - - - -

21. Egenkapital
Indtægt ................................................ -6.735,8 40.582,0 - - - - -
99. Adviseringer .................................. -6.735,8 40.582,0 - - - - -

23. Reserveret bevilling
Indtægt ................................................ -146,3 -481,3 - - - - -
99. Adviseringer .................................. -146,3 -481,3 - - - - -

26. Hensættelser
Indtægt ................................................ 276,1 393,9 - - - - -
77. Hensættelser vedr. afgivne

  tilsagn mv. ..................................... 276,1 393,9 - - - - -

30. Hensættelser vedr. afgivne til-
sagn (+ = forøgelse)
Indtægt ................................................ -8.362,0 3.352,9 -1.008,3 -1.748,7 - - -
77. Hensættelser vedr. afgivne

  tilsagn mv. ..................................... -8.362,0 3.352,9 -1.008,3 -1.748,7 - - -

31. Langfristet gæld
Indtægt ................................................ 796,3 -257,3 - - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 725,1 -357,7 - - - - -
87. Donationer ..................................... 71,3 100,4 - - - - -

34. Kortfristet gæld
Indtægt ................................................ -2.225,8 -17.360,5 - -650,0 - - -
93. Igangværende arbejder for fremmed-

  regning, forpligtelser ..................... 78,8 -19,1 - - - - -
94. Feriepengeforpligtelse ................... -115,2 45,7 - - - - -
95. Gæld vedr. køb af varer og

  tjenester ......................................... -14.025,7 7.989,6 - - - - -
 96. Periodeafgrænsningsposter,
  forpligtelser ................................... -530,6 71,7 - - - - -

97. Anden kortfristet gæld ................... 12.366,9 -25.448,3 - -650,0 - - -

80. Tab på de individuelle statsga-
 rantier

Indtægt ................................................ 3.523,4 - - - - - -
97. Anden kortfristet gæld ................... 3.523,4 - - - - - -

11. Anlægsaktiver
Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang på langfristede aktiver
(anlægsaktiver, udlån, værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet en-
kelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført
på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

14. Omsætningsaktiver
Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristede aktiver på både det om-
kostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i
Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov. Skatteministeriet bidrager vedrørende
§41.21.01.14.61.

ad 60 Varebeholdninger
Ændringen i lagerbeholdningen budgetteres på baggrund af oplysningerne under § 24.42.15.
Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention. Det forventes, at in-
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terventionsaktiviteten under EU's markedsordninger i 2014 samlet vil medføre en lagertilgang
på 3,7 mio. kr.

Da værdien af interventionslageret ultimo 2013 forventes at være nul, forventes værdien af
interventionslagrene at udgøre 3,7 mio. kr. ultimo 2014.

ad 61 Tilgodehavender

Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger for ydelser, som er leveret. Kontoen
omfatter pengeværdien af krav tilvejebragt ved salg, ved opkrævning af skatter og afgifter,
ved forudbetaling af deposita og a conto tilskud, ved refusion af tidligere afholdte udgifter
mv.

Det er dog kun muligt at skønne over ændringerne vedrørende skatte- og afgiftsdebitorer.

Indtægterne fra forbrugsafgifterne indtægtsføres i forbindelse med virksomhedernes angivelse
af afgifterne. Såfremt der ikke samtidig foretages indbetaling, vokser debitorbeholdningen.
Ved afvikling af restancer nedbringes debitorerne. Debitorerne nedbringes også ved afskriv-
ning af uerholdelige restancer. Skatteindtægterne, dvs. indtægter fra kildeskat, selskabsskat,
fonds- og foreningsskat, pensionsafkastskat mv. indtægtsføres også efter et tilsvarsprincip.
Det skønnes, at moms- og afgiftsdebitorerne vil stige med i alt 175 mio. kr. i 2014, hvor af
omkring 150 mio. kr. vedrører moms. På skatteområdet forventes debitorbeholdningen i 2014
at være uændret. Skønnet er behæftet med usikkerhed og det skal i den forbindelse under-
streges, at skønnene vedr. skatte- og afgiftsdebitorer kun udgør en del af de samlede bevæ-
gelser på kontoen, jf. ovenfor,, som det på det foreliggende grundlag ikke har været muligt
at skønne over.

21. Egenkapital
Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkost-
ningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om
omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovforslaget med en ud-
giftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning
på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå
på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke gi-
ver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti
blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. 21. Egenkapital. Der budgetteres
ikke på underkontoen.

23. Reserveret bevilling
Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende reserveret be-
villing. Der budgetteres ikke på underkontoen.

Køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)................................................................ -3,8 mio. kr.
Salg (jf. § 24.42.15., uk. 11 og 34) ............................................................... 0,0 mio. kr.
Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15., uk 11 og 34)........................................... 0,0 mio. kr.
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33) .................................. 0,1 mio. kr.
Lagerændring i alt (+ = lagerformindskelse) ................................................ -3,7 mio. kr.
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26. Hensættelser
Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende hensættelser.
Der budgetteres ikke på underkontoen.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)
Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved
akt. 212 af 10. maj 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgifts-
føres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.
Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående for-
pligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene
derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret
med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor
der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.
Den forventede ændring i hensættelsen i 2014 fremgår af nedenstående oversigt over til-
sagnsordningerne for ministerierne.
Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet
en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlæg-
ningen i aktstykket.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for tilsagn ændret.

 Heraf
 Nye forbrug Regule- Udbeta- Ændring

Hovedkonto / underkonto tilsagn af videre- ringer linger i hensæt-
 i 2014 førsel i 2014 i 2014 telser

Staten i alt ..................................................................................... 32.255,0 - 1.484,8 35.488,5 -1.748,7

§ 6. Udenrigsministeriet ............................................................. 13.369,7 - - 14.029,1 -659,4
6.31.79. Reserver (Reservationsbev.) ...................................... 100,0 - - 100,0 -
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.) ........... 2.962,0 - - 3.310,7 -348,7
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika
 (Reservationsbev.) ..................................................... 1.236,0 - - 1.334,4 -98,4
6.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.) ........................... 337,1 - - 330,1 7,0
6.32.05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.) .......... 542,0 - - 562,0 -20,0
6.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.) ................................ 20,0 - - 20,0 -
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ... 407,7 - - 404,1 3,6
6.32.09. Det Arabiske Initiativ (Reservationsbev.) ................ 275,0 - - 220,0 55,0
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 200,0 - - 200,0 -
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... 1.083,0 - - 1.053,0 30,0
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.
 (Reservationsbev.) ..................................................... 1.097,0 - - 1.045,0 52,0
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekst-

anm. 101) (Reservationsbev.) ................................... 242,0 - - 325,0 -83,0
6.35.02. International udviklingsforskning
 (Reservationsbev.) ..................................................... 10,0 - - 46,0 -36,0
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram

(UNDP) (Reservationsbev.) ...................................... 604,1 - - 591,1 13,0
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 190,0 - - 190,0 -
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogram-

mer (Reservationsbev.) .............................................. 677,0 - - 633,0 44,0
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling
 (Reservationsbev.) ..................................................... - - - 28,0 -28,0
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse

multilaterale bidrag (Reservationsbev.) .................... 193,9 - - 296,7 -102,8
6.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) .................. 881,8 - - 864,3 17,5
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitia-

tiver og øvrige fonde (Reservationsbev.) ................. 196,0 - - 313,0 -117,0
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6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ........ 539,8 - - 539,9 -0,1
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære

organisationer (Reservationsbev.) ............................. 610,0 - - 655,0 -45,0
6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og lang-

varige kriser (Reservationsbev.) ................................ 915,0 - - 915,0 -
6.41.03.10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og

innovative vækstvirksomheder og iværksættere ....... 20,8 - - 24,2 -3,4
6.41.03.20. Eksportfremstød ......................................................... 29,5 - - 28,6 0,9

§ 7. Finansministeriet ................................................................. 1.827,8 - - 1.827,8 -
7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 9,5 - - 9,5 -
7.12.06. Borger.dk (tekstanm. 116) (Reservationsbev.) ......... 5,0 - - 5,0 -
7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser
 (Reservationsbev.) ..................................................... 32,6 - - 32,6 -
7.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning

og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl.
samt ungdomsformål ................................................. 27,1 - - 27,1 -

7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og al-
mennyttige formål (tekstanm. 109) .......................... 65,5 - - 65,5 -

7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer
 mv. ............................................................................. 886,5 - - 886,5 -
7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ..... 498,2 - - 498,2 -
7.18.16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-

regående Uddannelsers fond til forskningsfor-
 mål ............................................................................. 6,7 - - 6,7 -
7.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ................ 52,1 - - 52,1 -
7.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv .......................... 60,7 - - 60,7 -
7.18.19. Social-, Børne- og Integrationsministeriets fond

til sociale formål ....................................................... 183,9 - - 183,9 -

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ......................................... 939,3 - - 939,3 -
8.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101) ................................ 18,1 - - 18,1 -
8.31.05. Tilskud til standardisering mv. ................................. 25,7 - - 25,7 -
8.32.04. Markedsmodningsfonden (Reservationsbev.) ........... 127,3 - - 127,3 -
8.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer ..................... 2,9 - - 2,9 -
8.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus
 (Reservationsbev.) ..................................................... 4,8 - - 4,8 -
8.32.10. Design ........................................................................ 17,0 - - 17,0 -
8.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi
 (Reservationsbev.) ..................................................... 2,4 - - 2,4 -
8.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte

til shreddervirksomheder (Reservationsbev.) ............ 11,0 - - 11,0 -
8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støt-
 teordninger ................................................................. 0,2 - - 0,2 -
8.34.01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) ........ 12,2 - - 12,2 -
8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ............................ 117,5 - - 117,5 -
8.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 600,2 - - 600,2 -

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter .................... 2.093,9 - 1.362,1 3.223,8 232,2
14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger ................................ 1.187,4 - 1.387,9 2.003,2 572,1
14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ................... 431,1 - 71,6 71,3 431,4
14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-

ning til ældreboliger (Lovbunden) ............................ 68,0 - -2,1 128,9 -63,0
14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri ............................. -301,1 - -710,0 -811,8 -199,3
14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til sær-

ligt udsatte grupper (skæve boliger)
(Reservationsbev.) ..................................................... 21,8 - - 11,7 10,1

14.51.31. Rentesikring til almene boliger ................................. - - 16,6 45,2 -28,6
14.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger .............. - - -8,3 237,0 -245,3
14.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger ....... - - 64,5 203,4 -138,9
14.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før

1. januar 1994 ............................................................ - - 101,4 246,8 -145,4
14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv. .................... - - -9,7 6,2 -15,9
14.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger ............................... - - 0,2 0,2 -
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14.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger ............ - - -0,8 17,2 -18,0
14.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger .............................. - - 62,7 81,1 -18,4
14.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber ............... - - 0,2 0,4 -0,2
14.51.45. Støtte til kollegier mv. .............................................. - - - 6,4 -6,4
14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 5,7 - - 5,7 -
14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 16,1 - - 16,1 -
14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 37,3 - 3,7 9,6 31,4
14.51.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ..................................................... 9,7 - - 0,3 9,4
14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 25,8 - - 27,3 -1,5
14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 20,9 - - 14,1 6,8
14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri
 (Reservationsbev.) ..................................................... 11,0 - - 12,5 -1,5
14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... - - - 9,5 -9,5
14.52.01. Støtte til andelsboliger .............................................. - - 14,0 26,2 -12,2
14.52.05. Støtte til friplejeboliger ............................................. 54,4 - 19,9 21,7 52,6
14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-

ning til friplejeboliger (Lovbunden) ......................... 9,0 - - 5,1 3,9
14.52.11. Rentesikring til andelsboliger ................................... - - 0,6 2,8 -2,2
14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger .................................... - - 0,4 19,0 -18,6
14.52.22. Boligsparekontrakter ................................................. - - - 0,9 -0,9
14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) .......... 264,1 - 113,9 310,6 67,4
14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder ........................ - - 196,4 312,9 -116,5
14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat by-
 fornyelse .................................................................... - - 9,3 24,6 -15,3
14.53.04. Rentesikring til sanering ........................................... - - 0,6 1,0 -0,4
14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder ...... - - 29,1 60,0 -30,9
14.53.08. Bygningsfornyelse i særligt kvarterløftsindsats
 (FL2000) .................................................................... - - - 4,5 -4,5
14.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede
 byområder .................................................................. - - - 1,5 -1,5
14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyel-

se og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ........ 5,0 - - 5,0 -
14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

(tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ............................... 5,5 - - 5,5 -
14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsat-

te boligområder (tekstanm. 1 og 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... - - - 8,0 -8,0
14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... 22,2 - - 22,2 -
14.71.04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne

(tekstam. 2) (Reservationsbev.) ................................. 200,0 - - 50,0 150,0

§ 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet ....................... 1.888,6 - - 1.822,6 66,0
15.11.34. Parrådgivning (Reservationsbev.) ............................. 2,5 - - 2,5 -
15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 20,1 - - 20,1 -
15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 50,9 - - 50,9 -
15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap

(Reservationsbev.) ..................................................... 7,5 - - 3,9 3,6
15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) ............................................. 4,4 - - 4,4 -
15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................... 9,6 - - 9,6 -
15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................... 42,4 - - 39,7 2,7
15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdoms-

uddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...... 1,8 - - 1,8 -
15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111)
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 (Reservationsbev.) ..................................................... 0,8 - - 0,8 -
15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 5,6 - - 5,6 -
15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) ............................................. 16,7 - - 10,4 6,3
15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) ............................................. 28,4 - - 28,4 -
15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................... 1,9 - - 1,9 -
15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets

Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............. 28,3 - - 28,3 -
15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod over-

greb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........... 27,5 - - 27,5 -
15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................... 70,0 - - 70,0 -
15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handi-

cappede børn, unge og deres forældre (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................... 11,7 - - 11,7 -

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 1,2 - - 1,2 -
15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funk-

tionsnedsættelser (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 5,2 - - 5,2 -
15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseud-

gifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 0,4 - - 0,4 -
15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for sek-

suelle overgreb (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 18,6 - - 18,6 -
15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................... 4,2 - - 4,2 -
15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................... 68,9 - - 68,9 -
15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 4,1 - - 4,1 -
15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.) .......... 85,7 - - 85,7 -
15.75.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 1.000,0 - - 1.000,0 -
15.75.09. National civilsamfundsstrategi
 (Reservationsbev.) ..................................................... 26,6 - - 26,6 -
15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og fa-

miliepolitiske område (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 5,0 - - 5,0 -
15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution

(Reservationsbev.) ..................................................... 27,7 - - 11,8 15,9
15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 11,0 - - 11,0 -
15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og

Konsekvens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...... 2,9 - - 2,9 -
15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og krimi-

nalitetstruede unge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ..................................................... 9,8 - - 5,2 4,6

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket
indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) ............................................. 9,0 - - 9,0 -

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ..................................................... 31,8 - - 18,6 13,2

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) ............................................. 7,1 - - 7,1 -

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 75,5 - - 74,9 0,6
15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og

mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............... 10,4 - - 10,4 -
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) ............................................. 38,1 - - 25,8 12,3
15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Dan-
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mark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................. 8,4 - - 1,6 6,8
15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af

efterværnsindsatsen (Reservationsbev.) .................... 27,0 - - 27,0 -
15.75.45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.) ............ 5,1 - - 5,1 -
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 23,9 - - 23,9 -
15.75.77. National handlingsplan om demens
 (Reservationsbev.) ..................................................... 1,0 - - 1,0 -
15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af

julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .......... 4,0 - - 4,0 -
15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge

(tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) .............. 27,0 - - 27,0 -
15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsat-

sen (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) ....... 12,6 - - 12,6 -
15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier

med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9
og 116) (Reservationsbev.) ....................................... 2,0 - - 2,0 -

15.77.05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) ............................................. 2,3 - - 2,3 -

15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyg-
gelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116)

 (Reservationsbev.) ..................................................... 2,0 - - 2,0 -

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ........................ 583,8 - - 686,6 -102,8
16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... 45,6 - - 45,6 -
16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 8,4 - - 8,4 -
16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte

unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................. 4,2 - - 4,2 -
16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt

udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .............. 4,0 - - 4,0 -
16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... 3,0 - - 3,0 -
16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og

unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................. 4,2 - - 7,3 -3,1
16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for

udsatte gravide (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 4,6 - - 4,6 -
16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv

sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter
og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............ 5,2 - - 5,2 -

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herun-
der alkoholkampagner og styrket behandlings-
indsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101)

 (Reservationsbev.) ..................................................... 5,0 - - - 5,0
16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 5,6 - - 5,6 -
16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter

(tekstanm.101) (Reservationsbev.) ............................ 3,7 - - 3,7 -
16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 3,5 - - 3,5 -
16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 2,1 - - 2,1 -
16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etable-

ring af landsdækkende familieambulatoriefunk-
tioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................ 31,7 - - 31,7 -

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstan-
mærkning 101) (Reservationsbev.) ........................... 66,3 - - 66,3 -

16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 9,3 - - 9,3 -
16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Køben-

havner-modellen" anvendes (Reservationsbev.) ....... 4,2 - - 4,2 -
16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm.

101) (Reservationsbev.) ............................................. 2,4 - - 2,4 -
16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm.
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101) (Reservationsbev.) ............................................. 6,4 - - 6,4 -
16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan

for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..... 2,0 - - 2,0 -
16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og de-

pression (teksanm. 101) (Reservationsbev.) ............. 3,1 - - 3,1 -
16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tek-

sanm. 101) (Reservationsbev.) .................................. 13,9 - - 13,9 -
16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 21,8 - - 21,8 -
16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patien-

ter med hjerneskade (teksanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... - - - 42,3 -42,3
16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneska-

de (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..................... - - - 24,5 -24,5
16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glo-

strup Hospital (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 12,8 - - 12,8 -
16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præho-

spitale område m.v. i udkantsområder med store
afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............ 107,3 - - 107,3 -

16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk
sårede veteraner (tekstanm. 101)

 (Reservationsbev.) ..................................................... 4,9 - - 4,9 -
16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i

psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ....... 15,7 - - 15,7 -
16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... 7,0 - - 7,0 -
16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... 6,0 - - 6,0 -
16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm.

101) (Reservationsbev.) ............................................. - - - 2,0 -2,0
16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekst-

anm. 101) (Reservationsbev.) ................................... 2,0 - - 2,0 -
16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 134,6 - - 134,6 -
16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicin-

ske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........ 2,9 - - 2,9 -
16.51.51. Tilskud til private sygehuse m.v. ............................. 7,6 - - 7,6 -
16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm.

101) (Reservationsbev.) ............................................. 21,8 - - 21,8 -
16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... - - - 35,9 -35,9
16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sinds-

lidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............. 1,0 - - 1,0 -

§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................................... 1.102,4 - - 1.006,3 96,1
17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udrednings-

virksomhed mv. (tekstanm. 115) .............................. 10,1 - - 10,1 -
17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysnings-

virksomhed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...... 0,4 - - 0,4 -
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet

(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................... 1,4 - - 1,4 -
17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 54,5 - - 54,5 -
17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning
 (Reservationsbev.) ..................................................... 10,0 - - 10,0 -
17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd
 (Reservationsbev.) ..................................................... 40,3 - - 40,3 -
17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 10,0 - - 12,0 -2,0
17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 21,8 - - 21,8 -
17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesinds-

ats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..................... 20,6 - - 20,6 -
17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og

skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...... - - - 4,3 -4,3
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17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontant-
hjælpsmodtagere (tekstanm. 115)

 (Reservationsbev.) ..................................................... 216,9 - - 94,0 122,9
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner

og andre aktører (tekstanm. 115)
 (Reservationsbev.) ..................................................... - - - 8,0 -8,0
17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ......... 6,6 - - 4,0 2,6
17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregåen-

de uddannelse (tekstanm. 115)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 376,7 - - 376,7 -
17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekst-

anm. 115) (Reservationsbev.) ................................... 5,5 - - 41,5 -36,0
17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 39,3 - - 44,0 -4,7
17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og perso-

ner med handicap (tekstanm. 115)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 21,9 - - 14,0 7,9
17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede

(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................... 11,7 - - 6,0 5,7
17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekst-

anm. 20 og 115) (Reservationsbev.) ......................... 143,0 - - 131,0 12,0
17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm.

115) (Reservationsbev.) ............................................. 10,0 - - 10,0 -
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handi-

cap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .................... 48,7 - - 48,7 -
17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigel-

sesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..... 16,3 - - 16,3 -
17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20

og 115) (Reservationsbev.) ....................................... 1,1 - - 1,1 -
17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og

personer med handicap (tekstanm. 115)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 29,6 - - 29,6 -
17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 6,0 - - 6,0 -

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregåen-
de Uddannelser ................................................................... 4.311,4 - - 3.896,4 415,0

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Euro-
pæiske Rumorganisation (ESA) ................................ 340,6 - - 113,5 227,1

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde
 (Reservationsbev.) ..................................................... 230,0 - - 230,0 -
19.17.04. Andre programaktiviteter (Reservationsbev.) ........... 73,6 - - 73,6 -
19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde
 (Reservationsbev.) ..................................................... 66,5 - - 66,5 -
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 9,9 - - 9,9 -
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse

med videregående uddannelser (tekstanm. 7,
178) (Reservationsbev.) ............................................. 6,7 - - 8,7 -2,0

19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindel-
se med åben uddannelse og efteruddannelse
(tekstanm. 7, 178) (Reservationsbev.) ...................... 10,2 - - 7,2 3,0

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd
 (Reservationsbev.) ..................................................... 868,0 - - 901,2 -33,2
19.41.12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.) .............. 1.252,4 - - 1.280,5 -28,1
19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur
 (Reservationsbev.) ..................................................... 66,5 - - 66,5 -
19.43.01. Frie midler til universiteterne (Reservationsbev.) .... - - - 55,0 -55,0
19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 11,5 - - 11,5 -
19.55.07. Højteknologifonden (Reservationsbev.) .................... 387,4 - - 232,4 155,0
19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

(tekstanm. 157) (Reservationsbev.) ........................... 988,1 - - 839,9 148,2

§ 20. Undervisningsministeriet ................................................... 567,1 - - 732,9 -165,8
20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144)
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(Reservationsbev.) ..................................................... 123,9 - - 80,0 43,9
20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i

grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) ......... 4,7 - - 4,7 -
20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (Reservationsbev.) ......... 139,5 - - 139,1 0,4
20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser
 (Reservationsbev.) ..................................................... - - - 34,1 -34,1
20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og

udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.) ................ - - - 5,8 -5,8
20.77.03. Efteruddannelse (tekstanm. 144)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 3,8 - - 3,8 -
20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 4,2 - - 4,2 -
20.77.09. Brug for alle unge (tekstanm. 3 og 144)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 4,2 - - 5,0 -0,8
20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3

og 144) (Reservationsbev.) ....................................... 0,9 - - 0,9 -
20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

(Reservationsbev.) ..................................................... 5,1 - - 2,5 2,6
20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagns-

ordning (Reservationsbev.) ........................................ - - - 200,2 -200,2
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3,

144, 197 og 215) (Reservationsbev.) ........................ 142,6 - - 122,7 19,9
20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisatio-

ner (tekstanm. 3 , 144 og 214)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 121,3 - - 124,3 -3,0
20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministe-

riet (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ........... 16,9 - - 5,6 11,3

§ 21. Kulturministeriet ................................................................ 2.706,4 - - 2.706,4 -
21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187)
 (Driftsbev.) ................................................................. 5,2 - - 5,2 -
21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) ............ 12,7 - - 12,7 -
21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 45,0 - - 45,0 -
21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde
 (Reservationsbev.) ..................................................... 2,5 - - 2,5 -
21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv.
 (Reservationsbev.) ..................................................... 422,6 - - 422,6 -
21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.) ..... 9,1 - - 9,1 -
21.21.01. Statens Kunstfond (Reservationsbev.) ...................... 324,2 - - 324,2 -
21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål
 (Reservationsbev.) ..................................................... 4,0 - - 4,0 -
21.21.46. International kulturudveksling
 (Reservationsbev.) ..................................................... 3,4 - - 3,4 -
21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) ................. 371,8 - - 371,8 -
21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre
 (Reservationsbev.) ..................................................... 121,6 - - 121,6 -
21.23.54. Formidling af teaterforestillinger
 (Reservationsbev.) ..................................................... 74,1 - - 74,1 -
21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 322,2 - - 322,2 -
21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 159,1 - - 159,1 -
21.31.07. Lige muligheder (Reservationsbev.) ......................... 7,3 - - 7,3 -
21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekst-

anm. 187 og 193) (Reservationsbev.) ....................... 28,8 - - 28,8 -
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 22,5 - - 22,5 -
21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer

(tekstanm. 14) (Reservationsbev.) ............................. 419,9 - - 419,9 -
21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.
 (Reservationsbev.) ..................................................... 30,0 - - 30,0 -
21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte muse-

er (Reservationsbev.) ................................................. 5,0 - - 5,0 -
21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg ..................................... 38,0 - - 38,0 -
21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunst-
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akademi (tekstanm. 189) ........................................... 2,4 - - 2,4 -
21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189) ......................... 8,2 - - 8,2 -
21.42.24. Forfatterskolen ........................................................... 3,0 - - 3,0 -
21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 1,4 - - 1,4 -
21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 15,6 - - 15,6 -
21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med fol-

keoplysning (tekstanm. 28 og 187)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 22,3 - - 22,3 -
21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og

200) (Reservationsbev.) ............................................. 30,7 - - 30,7 -
21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm.

187) (Reservationsbev.) ............................................. 10,0 - - 10,0 -
21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til

Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) .......... 15,3 - - 15,3 -
21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
 (Reservationsbev.) ..................................................... 49,3 - - 49,3 -
21.81.16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.) ................. 30,0 - - 30,0 -
21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal
 (Reservationsbev.) ..................................................... 89,2 - - 89,2 -

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ................................ 28,3 - - 29,2 -0,9
22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og

kvinder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............. 28,3 - - 29,2 -0,9

§ 23. Miljøministeriet ................................................................... 170,0 - - 175,0 -5,0
23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning

(tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ........................... 24,9 - - 24,9 -
23.22.08. Teknologipulje (Reservationsbev.) ............................ 3,0 - - 3,0 -
23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler
 (Reservationsbev.) ..................................................... 19,4 - - 19,4 -
23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO

(tekstanm. 4) (Reservationsbev.) ............................... 3,1 - - 3,1 -
23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 22,3 - - 22,3 -
23.72.03.20. Grønne partnerskaber ................................................ - - - 5,0 -5,0
23.73.12.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger ....................... 45,3 - - 45,3 -
23.73.12.25. Bæredygtig skovdrift ................................................. 10,0 - - 10,0 -
23.73.12.30. Sikring af skov .......................................................... 42,0 - - 42,0 -

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ............ 1.101,0 - - 1.825,4 -724,4
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157)

(Reservationsbev.) ..................................................... 12,2 - - 9,9 2,3
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm.

159, 161 og 162) (Reservationsbev.) ........................ 727,2 - - 1.258,5 -531,3
24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.
 (Reservationsbev.) ..................................................... - - - 0,6 -0,6
24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren .............. - - - 0,1 -0,1
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-med-

finansiering (tekstanm. 161 og 163)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 131,6 - - 237,9 -106,3
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekst-

anm. 154) (Reservationsbev.) ................................... 230,0 - - 318,4 -88,4

§ 28. Transportministeriet ........................................................... 64,5 - - 201,7 -137,2
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
 (Reservationsbev.) ..................................................... - - - 137,2 -137,2
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121)
 (Anlægsbev.) .............................................................. 6,0 - - 6,0 -
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 58,5 - - 58,5 -

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .......................... 1.500,8 - 122,7 2.386,0 -762,5
29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) ........ 381,1 - - 271,7 109,4
29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.) .......................... - - - 100,0 -100,0
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29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og
108) (Reservationsbev.) ............................................. 5,0 - - 6,0 -1,0

29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm.115)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 22,7 - - 25,0 -2,3
29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kom-

muner (Reservationsbev.) .......................................... 8,6 - - 8,6 -
29.24.16. Geotermi og store varmepumper

(Reservationsbev.) ..................................................... 7,0 - - 5,0 2,0
29.24.17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.) .................... 12,1 - - 6,0 6,1
29.24.19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.) ..... 489,4 - - 400,0 89,4
29.24.20. Industriel kraftvarme (Lovbunden) ........................... 43,4 - - 43,4 -
29.24.21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden) .......... 22,5 - - 30,0 -7,5
29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse

virksomheder (Lovbunden) ....................................... 13,0 - - 13,0 -
29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.) ..................................................... 15,3 - - 20,0 -4,7
29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm.

101) (Reservationsbev.) ............................................. - - - 30,0 -30,0
29.28.01. Byggeri (Reservationsbev.) ....................................... 15,9 - - 15,9 -
29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut
 (Reservationsbev.) ..................................................... 26,9 - - 23,4 3,5
29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses-

og forskningsbygninger (tekstanm. 111)
 (Statsvirksomhed) ...................................................... 437,9 - - 349,0 88,9
29.53.03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.) ....................... - - 122,7 1.039,0 -916,3

31. Langfristet gæld
Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på
det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

34. Kortfristet gæld
Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkost-
nings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Eks-
port Kredit Fondens likviditet.

80. Tab på de individuelle statsgarantier
Underkontoen indeholder afsatte midler til afholdelse af udgifter til tidligere
udgiftsførte, men ikke afholdte, tab vedrørende individuelle garantier, jf. lov nr. 68 af 3. fe-
bruar 2009 om overgangsordning for statslig garanti. Overgangsordningen gav Finansiel
Stabilitet A/S mulighed for at indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for ikke-ef-
terstillet, usikret gæld og for et særligt dækket obligations- eller særligt dækket realkredi-
tobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstil-
lelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. også § 08.23.05. Der er bud-
getteret med betalinger for hidtil kendte tab.

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser
Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille
gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes ak-
tiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabets balance.
På linie med statens øvrige beholdningsbevægelser, så kan der også optræde beholdningsbevæ-
gelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes
til at vise sådanne beholdningsbevægelser.
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Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdnings-
bevægelse i finansåret.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 121,7 0,0 - - - - -

10. Fondenes beholdningsbevægel-
ser (+ = formindskelse af netto-

 aktiver)
Indtægt ................................................ 121,7 0,0 - - - - -
63. Likvide beholdninger ..................... - - - - - - -

 98. Systemtekniske mellemregnings-
  og afstemningskonti ....................... - - - - - - -

99. Adviseringer .................................. 121,7 0,0 - - - - -



§ 41.3. 23

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske
statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter
(indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2.076,7 1.903,7 2.941,8 684,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.973,2 1.896,8 2.787,2 719,6 - - -

10. Realiserede valutakursregulerin-
 ger

Udgift ................................................... 2.076,7 1.903,7 2.941,8 684,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2.076,7 1.903,7 2.941,8 684,1 - - -
Indtægt ................................................ 1.973,2 1.896,8 2.787,2 719,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.973,2 1.896,8 2.787,2 719,6 - - -

10. Realiserede valutakursreguleringer
Jf. § 37.12.13.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for valutakurs, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 26,1 67,3 113,5 31,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 65,6 18,5 2,8 47,0 - - -

10. Udenlandske genudlån
Udgift ................................................... 26,1 67,3 113,5 31,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 26,1 67,3 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 113,5 31,4 - - -
Indtægt ................................................ 65,6 18,5 2,8 47,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 65,6 18,5 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 2,8 47,0 - - -

10. Udenlandske genudlån
Jf. § 37.61.02.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for valutakurs og omfanget af udenlandsk
| genudlån ændret.



24 § 41.4.

Strukturreformen

41.41. Strukturreformen

§ 41.41 Strukturreformen vedrører statens samlede portefølje af aktiver og passiver overtaget i
forbindelse med delingen af amterne mfl. pr. 1/1 2007. Herudover blev der i 2007 budgetteret
med udbetaling af kontant kompensation til øvrige myndigheder, idet staten samlet set har over-
taget en større andel af nettoformuen i amterne mfl. end foreskrevet i procedurebekendtgørelsen
(LB nr. 877 af 16. september 2005 og LB nr. 380 af 25. april 2007).

Med lov om tillægsbevilling for 2007 er statens overtagne aktiver og passiver, kontant udligning
til øvrige modtagne myndigheder mv. reguleret i henhold til det endelige resultat af delingen af
amterne mfl., jf. anmærkningerne til Finansloven for 2007. De opgavehenførbare aktiver og pas-
siver er i 2007 henført til forvaltning i de relevante statslige institutioner, mens de ikke-henførbare
aktiver og passiver er overført til central under § 41.41. Strukturreformen. Porteføljen vil løbende
blive søgt nedbragt.

41.41.04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 220,1 - - - - - -

10. Kontantudligning
Udgift ................................................... 220,1 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 26,6 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 193,5 - - - - - -
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§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -2.815,9 195.882,4 198.698,3

Statens nettolånoptagelse ......................................................................... 195.882,4 198.698,3
42.11. Indenlandsk statsgæld ..................................................................... 166.671,4 191.499,2
42.12. Udenlandsk statsgæld ..................................................................... 29.211,0 10.952,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank ................................................... - -3.752,9

Artsoversigt:

Finansielle poster ....................................................................................... 264,9 -
Kapitalposter ............................................................................................... 195.617,5 198.698,3
Aktivitet i alt .............................................................................................. 195.882,4 198.698,3
Bevilling i alt ............................................................................................. 195.882,4 198.698,3
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld
01. Indenlandsk statsgæld ............................................................. 166.671,4 191.499,2

42.12. Udenlandsk statsgæld
01. Udenlandsk statsgæld ............................................................. 29.211,0 10.952,0

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank
01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100) ................ - -3.752,9

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 42.13.01 
Finansministeren bemyndiges til at indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med
statens brug af swaps, i den løbende statsgældsforvaltning. Det indebærer, at finansministeren
overfører et kontant beløb i danske kroner til modpartens konto, svarende til markedsværdien af
swapporteføljen, hvis denne er i modpartens favør. 
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§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er
med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Omlægningen er sket ud fra et ønske om at
forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.
Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -30.201,6 -81.620,1 -37.954,7 -2.815,9 - - -
Udgift ......................................................... 282.173,3 300.497,4 197.378,5 195.882,4 - - -
Indtægt ....................................................... 312.374,9 382.117,5 235.333,2 198.698,3 - - -

Specifikation af nettotal:

Statens nettolånoptagelse ........................ -30.201,6 -81.620,1 -37.954,7 -2.815,9 - - -
42.11. Indenlandsk statsgæld ................... -78.805,1 -42.520,2 -3.659,8 -24.827,8 - - -
42.12. Udenlandsk statsgæld .................... 2.785,2 22.009,5 12.108,0 18.259,0 - - -
42.13. Træk på Danmarks National-

bank ............................................... 45.818,2 -61.109,4 -46.402,9 3.752,9 - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Bevilling i alt ............................................. -30.201,6 -81.620,1 -37.954,7 -2.815,9 - - -

Aktivitet i alt .............................................. -30.201,6 -81.620,1 -37.954,7 -2.815,9 - - -
Udgift ..................................................... 282.173,3 300.497,4 197.378,5 195.882,4 - - -
Indtægt ................................................... 312.374,9 382.117,5 235.333,2 198.698,3 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Finansielle poster:

Udgift ..................................................... - - - 264,9 - - -
Indtægt ................................................... 199,0 -192,7 - - - - -

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 282.173,3 300.497,4 197.378,5 195.617,5 - - -
Indtægt ................................................... 312.175,9 382.310,2 235.333,2 198.698,3 - - -



§ 42.1. 5

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld
Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens in-
denlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som
bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 218.893,8 224.891,7 172.798,5 166.671,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 297.698,9 267.412,0 176.458,3 191.499,2 - - -

10. Statsobligationer
Udgift ................................................... 71.274,1 66.718,8 67.376,9 59.605,0 - - -
81. Statsgæld indland, afgang ............. 71.274,1 66.718,8 67.376,9 59.605,0 - - -
Indtægt ................................................ 120.900,0 80.685,0 71.919,3 74.278,1 - - -
80. Statsgæld indland, tilgang ............. 120.900,0 80.685,0 71.919,3 74.278,1 - - -

15. Indeksobligationer, nominel vær-
 di

Indtægt ................................................ - 9.945,0 - - - - -
80. Statsgæld indland, tilgang ............. - 9.945,0 - - - - -

30. Kortfristede statslån
Udgift ................................................... 65.420,0 107.720,0 97.700,0 100.300,0 - - -
81. Statsgæld indland, afgang ............. 65.420,0 107.720,0 97.700,0 100.300,0 - - -
Indtægt ................................................ 84.160,0 108.460,0 83.500,0 98.000,0 - - -
80. Statsgæld indland, tilgang ............. 84.160,0 108.460,0 83.500,0 98.000,0 - - -

35. Valutaswaps
Udgift ................................................... - 5.955,2 - - - - -
81. Statsgæld indland, afgang ............. - 5.955,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.148,1 2.638,7 1.148,1 2.638,1 - - -
80. Statsgæld indland, tilgang ............. 1.148,1 2.638,7 1.148,1 2.638,1 - - -

40. Køb og amortisation af obliga-
 tion

Udgift ................................................... 44.504,4 38.587,4 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 44.504,4 38.587,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 44.504,4 38.587,4 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 44.504,4 38.587,4 - - - - -

50. Emissionskurstab
Udgift ................................................... -2.987,2 -11.140,9 -3.068,8 -730,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... -2.987,2 -11.140,9 - - - - -
83. Statsgæld udland, afgang .............. - - -3.068,8 -730,0 - - -

51. Indeksobligationer, indeksering
Udgift ................................................... - -232,2 - - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - -232,2 - - - - -
Indtægt ................................................ - - - 264,9 - - -
80. Statsgæld indland, tilgang ............. - - - 264,9 - - -

52. Indeksobligationer, løbende in-
 deksering

Udgift ................................................... - - - 264,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - 264,9 - - -
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60. Den Sociale Pensionsfond
Udgift ................................................... 35.656,4 15.866,8 6.720,9 6.719,1 - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 35.656,4 15.866,8 6.720,9 6.719,1 - - -
Indtægt ................................................ 43.365,0 26.559,6 15.816,7 15.739,1 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 43.365,0 26.559,6 15.816,7 15.739,1 - - -

61. Højteknologifonden
Udgift ................................................... 4.684,8 1.431,1 3.672,4 512,4 - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 4.684,8 1.431,1 3.672,4 512,4 - - -
Indtægt ................................................ 3.023,1 301,2 3.446,8 326,6 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 3.023,1 301,2 3.446,8 326,6 - - -

63. Fonden for Forebyggelse og
 Fastholdelse

Udgift ................................................... 341,2 -14,4 397,1 - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 341,2 -14,4 397,1 - - - -
Indtægt ................................................ 598,2 235,0 627,4 252,4 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 598,2 235,0 627,4 252,4 - - -

10. Statsobligationer

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for opkøb og udstedelse af statsobligationer
| ændret.

15. Indeksobligationer, nominel værdi
På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater
På denne konto bogføres den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter og
den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

30. Kortfristede statslån
Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for opkøb og udstedelse af statsobligationer
| ændret.

35. Valutaswaps
På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til
fremmed valuta.
På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og
omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en
udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebe-
løb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.
Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af fi-
nansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Langfristet gæld. Der budgetteres på kontoen, i det omfang
det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

40. Køb og amortisation af obligation
Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltnin-
gen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og
amortisation af obligationer.
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50. Emissionskurstab
Jf. forklaringen under § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet skøn for emissionskurstab ændret.

51. Indeksobligationer, indeksering
På denne konto bogføres værdien af den initiale og løbende indeksering. Underkontoen an-
vendes tillige ved afdrag af den indekseret værdi af den indekseret gæld.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for inflationsforventninger, opkøb og udste-
| delse af statsobligationer ændret.

52. Indeksobligationer, løbende indeksering
Når hovedstolen for de indekserede statsobligationer løbende indeksopskrives, registreres
dette tillige som en låneomkostning. Kontoen anvendes til registrering heraf.
På underkonto § 37.11.12.10. Indeksopskrivning og § 41.11.11.10. Indeksopskrivning, in-
denlandsk statsgæld registreres låneomkostningerne i forbindelse med den løbende indekse-
ring på tilsvarende vis, således at låneomkostningerne indgår i DAU-saldoen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for inflationsforventninger, opkøb og udste-
| delse af statsobligationer ændret.

60. Den Sociale Pensionsfond
I henhold til lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i
obligationer. Der henvises til § 37.51. Den Sociale Pensionsfond.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for køb og salg af værdipapirer ændret.

61. Højteknologifonden
Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07.
Højteknologifonden og § 19.55.08. Højteknologifonden sekretariat. Vedrørende indskud i
fonden henvises til § 35.11.52. I henhold til lov nr. 1459 af 22. december 2004 anbringes
fondens midler i danske statsobligationer.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for køb og salg af værdipapirer ændret.

62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond
Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Finansieringsfonden til øgede uddelinger
for Danmarks Grundforskningsfond, jf. § 19.17.04.21. Vedrørende indskud i fonden henvises
til § 35.11.52. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelses-
fonden, jf. § 17.51.03 . Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og § 37.54.01. Driftsind-
tægter. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.30. Fondens midler anbringes i
danske statsobligationer.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for køb og salg af værdipapirer ændret.



8 § 42.11.01.70.

70. Ikke fordelt låntagning
Budgetteknisk konto, hvor afvigelser mellem statens budgetterede indenlandske lånebehov
og den budgetterede indenlandske lånoptagelse bogføres. Renter af § 42.11.01.70. er ikke
budgetteret på § 37. Budgetteringen af ikke-fordelt låntagning på § 42.11.01. afspejler, at
beløbet vil blive finansieret indenlandsk ved låntagning og/eller over statens konto i Dan-
marks Nationalbank (jf. § 42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank), hvorfor der ikke vil
blive regnskabsført på kontoen.



§ 42.12. 9

42.12. Udenlandsk statsgæld

42.12.01. Udenlandsk statsgæld
Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den
udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til opretholdelse
af en passende valutareserve.
Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 63.279,5 75.605,7 24.580,0 29.211,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 60.494,3 53.596,1 12.472,0 10.952,0 - - -

10. Langfristet gæld
Udgift ................................................... 33.153,1 38.438,3 22.108,0 26.759,0 - - -
83. Statsgæld udland, afgang .............. 33.153,1 38.438,3 22.108,0 26.759,0 - - -
Indtægt ................................................ 32.328,4 16.282,8 10.000,0 8.500,0 - - -
82. Statsgæld udland, tilgang .............. 32.328,4 16.282,8 10.000,0 8.500,0 - - -

15. Ikke-realiserede valutakursregu-
lering på langfristet statsgæld
Indtægt ................................................ 184,8 -173,9 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 184,8 -173,9 - - - - -

30. Kortfristet gæld
Udgift ................................................... 30.055,2 37.168,8 2.452,0 2.442,0 - - -
83. Statsgæld udland, afgang .............. 30.055,2 37.168,8 2.452,0 2.442,0 - - -
Indtægt ................................................ 27.966,9 37.506,0 2.472,0 2.452,0 - - -
82. Statsgæld udland, tilgang .............. 27.966,9 37.506,0 2.472,0 2.452,0 - - -

35. Ikke-realiserede valutakursregu-
lering på kortfristet statsgæld
Indtægt ................................................ 14,2 -18,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 14,2 -18,8 - - - - -

40. Køb og amortisation af obliga-
 tioner m.v.

Udgift ................................................... - - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - - - - - - -

50. Emissionskurstab
Udgift ................................................... 71,2 -1,4 20,0 10,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 71,2 -1,4 20,0 10,0 - - -

10. Langfristet gæld
På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi
og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragstidspunktet omregnet til kroner. Endvi-
dere bogføres ikke realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo
under indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for opkøb og udstedelse af udenlandsk
| statsgæld ændret.
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15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld
Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold
til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

30. Kortfristet gæld
Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under
et år.

35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld
Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold
til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40. Køb og amortisation af obligationer m.v.
Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltnin-
gen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og
amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab
Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominel værdi og låntagning
til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.



§ 42.13. 11

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... -45.818,2 61.109,4 46.402,9 -3.752,9 - - -

20. Løbende konti (+ = nettotræk)
Indtægt ................................................ -45.518,4 62.240,4 46.402,9 -3.752,9 - - -
63. Likvide beholdninger ..................... -45.518,4 62.240,4 46.402,9 -3.752,9 - - -

30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse
 ifm derivater

Indtægt ................................................ - - - - - - -
63. Likvide beholdninger ..................... - - - - - - -

60. Den Sociale Pensionsfonds kon-
 to

Indtægt ................................................ 17,2 -1.486,2 - - - - -
63. Likvide beholdninger ..................... 17,2 -1.486,2 - - - - -

61. Højteknologifondens konto
Indtægt ................................................ -327,2 323,3 - - - - -
63. Likvide beholdninger ..................... -327,2 323,3 - - - - -

63. Fonden for Forebyggelse og
 Fastholdelses konto

Indtægt ................................................ 10,2 31,8 - - - - -
63. Likvide beholdninger ..................... 10,2 31,8 - - - - -

20. Løbende konti (+ = nettotræk)
Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for træk på kontoen i Danmarks National-
| bank ændret.

30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm derivater
På denne konto bogføres ind- og udbetalinger vedr. den sikkerhedsstillelse, som staten mod-
tager fra swapmodparter og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt. 103 af 22. maj 2013. Tekstan-
mærkningen indeholder hjemmel til at finansministeren kan indgå aftaler om gensidig sikker-
hedsstillelse i forbindelse med anvendelse af swaps i den løbende statsgældsforvaltning.
En swap er en finansiel kontrakt mellem to parter om at bytte betalinger inden for en fastlagt
periode. De mest anvendte swaps er rente- og valutaswaps.
Indgåelse af swapaftaler med gensidig sikkerhedsstillelse medfører, at finansministeren skal stille
sikkerhed for markedsværdien af de indgåede swapaftaler, som måtte komme i modpartens favør.
Ved at indgå swaps med gensidig sikkerhedsstillelse reduceres modparternes fundingomkostnin-
ger til sikkerhedsstillelse, kreditrisiko og kapitalkrav. Gensidig sikkerhedsstillelse vil derfor
medføre bedre vilkår for staten, når der indgås swapaftaler.
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§ 45. Bevillingsparagraffen

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages
i tiden fra 15. oktober 2013 indtil 31. december 2014, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag
er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets
fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om til-
lægsbevilling for 2014.



Tekst og anmærkninger (ajourført) 
§ 5   Statsministeriet
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