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§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... - - -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 14.784,2 14.784,2 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. - - -
Indtægtsbudget ....................................................................... 699.603,9 4.000,0 703.603,9

Skatter på indkomst og formue ............................................................. 14.784,2 384.222,9
38.11. Personskatter ................................................................................... - 303.555,5
38.12. Børne- og ungeydelse ..................................................................... 14.784,2 -
38.13. Selskabsskatter mv. ......................................................................... - 56.826,0
38.14. Pensionsafkastskat ........................................................................... - 17.300,0
38.16. Tinglysningsafgift mv. .................................................................... - 6.450,0
38.19. Øvrige skatter .................................................................................. - 91,4

Told- og forbrugsafgifter ......................................................................... - 305.001,0
38.21. Merværdiafgift ................................................................................ - 212.000,0
38.22. Energiafgifter mv. ........................................................................... - 34.900,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ......................................................... - 33.914,0
38.24. Miljøafgifter .................................................................................... - 7.285,0
38.27. Afgifter på spil mv. ........................................................................ - 2.036,0
38.28. Øvrige punktafgifter ....................................................................... - 14.866,0

Lønsumsafgift ........................................................................................... - 9.480,0
38.41. Lønsumsafgift ................................................................................. - 8.900,0
38.42. Afgift på arbejdsskader ................................................................... - 580,0

Renteindtægter mv. .................................................................................. 4.000,0 4.900,0
38.61. Renteindtægter mv. ......................................................................... 4.000,0 4.900,0

Overførsel til andre paragraffer ............................................................ - -
38.81. Overførsel til andre paragraffer ...................................................... - -
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Artsoversigt:
Interne statslige overførsler ....................................................................... - -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 14.784,2 698.703,9
Finansielle poster ....................................................................................... 4.000,0 4.900,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 18.784,2 703.603,9
Bevilling i alt ............................................................................................. 18.784,2 703.603,9

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ................................................ - 299.956,5
11. Afgift af dødsboer og gaver ................................................... - 3.599,0

38.12. Børne- og ungeydelse
01. Børne- og ungeydelse ............................................................. 14.784,2 -

38.13. Selskabsskatter mv.
01. Indkomstskat af selskaber ....................................................... - 53.490,0
11. Kulbrinteskat ........................................................................... - 3.336,0

38.14. Pensionsafkastskat
01. Pensionsafkastskat ................................................................... - 17.300,0

38.16. Tinglysningsafgift mv.
01. Tinglysningsafgift mv. ............................................................ - 6.450,0

38.19. Øvrige skatter
71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104) ........................... - 91,4

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift
01. Merværdiafgift ........................................................................ - 212.000,0

38.22. Energiafgifter mv.
01. Afgifter på el, gas og kul ....................................................... - 17.400,0
03. Afgifter på olieprodukter ........................................................ - 9.900,0
05. Benzinafgifter .......................................................................... - 7.600,0

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
01. Vægtafgift ............................................................................... - 10.690,0
03. Registreringsafgift ................................................................... - 21.140,0
05. Ansvarsforsikring .................................................................... - 1.600,0
07. Afgift af vejbenyttelse ............................................................ - 484,0
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38.24. Miljøafgifter
01. Miljøafgifter ............................................................................ - 7.285,0

38.27. Afgifter på spil mv.
01. Afgifter på spil ........................................................................ - 2.036,0

38.28. Øvrige punktafgifter
01. Afgift på øl, vin og spiritus .................................................... - 3.961,0
03. Tobaksafgift ............................................................................ - 7.545,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv. ......... - 2.720,0
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter ....................................... - 380,0
21. Øvrige afgifter ......................................................................... - 130,0
71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter ........ - 130,0

 Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift
02. Lønsumsafgift ......................................................................... - 8.900,0

38.42. Afgift på arbejdsskader
01. Afgift på arbejdsskader ........................................................... - 580,0

 Renteindtægter mv.

38.61. Renteindtægter mv.
01. Renteindtægter mv. ................................................................. 4.000,0 4.900,0

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer
04. Overførsel til Miljø- og Fødevareministeriet ......................... - -
05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og Økonomi-

og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundheds-
fremmende initiativer .............................................................. - -
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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 mv. i færøske farvande til den færøske lands-
kasse.
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Flerårsbudget:
Mio. kr. 2015 2016 2017 F 2019 2020 2021

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 185,9 - - - - - -
Udgift ......................................................... 185,9 - - - - - -

Specifikation af nettotal:

Overførsel til andre paragraffer ............ 185,9 - - - - - -
38.81. Overførsel til andre paragraffer .... 185,9 - - - - - -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... 14.517,4 14.594,5 14.686,8 14.784,2 - - -
Udgift ......................................................... 14.517,4 14.594,5 14.686,8 14.784,2 - - -

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............. 14.517,4 14.594,5 14.686,8 14.784,2 - - -
38.12. Børne- og ungeydelse ................... 14.517,4 14.594,5 14.686,8 14.784,2 - - -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 35,0 35,0 35,0 - - - -
Udgift ......................................................... 35,0 35,0 35,0 - - - -

Specifikation af nettotal:

Overførsel til andre paragraffer ............ 35,0 35,0 35,0 - - - -
38.81. Overførsel til andre paragraffer .... 35,0 35,0 35,0 - - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 691.716,8 656.341,5 671.722,2 699.603,9 - - -
Udgift ......................................................... 4.138,6 4.387,4 3.300,0 4.000,0 - - -
Indtægt ....................................................... 695.855,4 660.728,9 675.022,2 703.603,9 - - -

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............. 409.047,3 361.358,4 369.684,2 384.222,9 - - -
38.11. Personskatter ................................. 290.062,5 282.753,1 289.225,6 303.555,5 - - -
38.13. Selskabsskatter mv. ....................... 59.232,4 49.747,9 48.024,6 56.826,0 - - -
38.14. Pensionsafkastskat ......................... 53.651,4 22.782,7 26.400,0 17.300,0 - - -
38.16. Tinglysningsafgift mv. .................. 6.068,8 5.983,8 5.950,0 6.450,0 - - -
38.19. Øvrige skatter ................................ 32,2 91,0 84,0 91,4 - - -

Told- og forbrugsafgifter ........................ 275.194,9 285.274,4 292.188,0 305.001,0 - - -
38.21. Merværdiafgift .............................. 185.874,8 196.136,6 200.100,0 212.000,0 - - -
38.22. Energiafgifter mv. ......................... 33.984,8 32.956,3 34.700,0 34.900,0 - - -
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ....... 30.351,2 32.090,2 32.989,0 33.914,0 - - -
38.24. Miljøafgifter .................................. 8.189,9 7.687,6 7.520,0 7.285,0 - - -
38.27. Afgifter på spil mv. ...................... 1.807,2 1.854,1 1.875,0 2.036,0 - - -
38.28. Øvrige punktafgifter ...................... 14.987,0 14.549,6 15.004,0 14.866,0 - - -

Lønsumsafgift ........................................... 7.488,2 8.308,3 8.850,0 9.480,0 - - -
38.41. Lønsumsafgift ................................ 7.186,1 7.989,2 8.450,0 8.900,0 - - -
38.42. Afgift på arbejdsskader ................. 302,1 319,1 400,0 580,0 - - -

Renteindtægter mv. ................................. -13,6 1.400,4 1.000,0 900,0 - - -
38.61. Renteindtægter mv. ....................... -13,6 1.400,4 1.000,0 900,0 - - -
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Artsoversigt:
Mio. kr. 2015 2016 2017 F 2019 2020 2021

Bevilling i alt ............................................. -676.978,5 -641.712,1 -657.000,4 -684.819,7 - - -

Aktivitet i alt .............................................. -676.978,5 -641.712,1 -657.000,4 -684.819,7 - - -
Udgift ..................................................... 18.876,9 19.016,9 18.021,8 18.784,2 - - -
Indtægt ................................................... 695.855,4 660.728,9 675.022,2 703.603,9 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Interne statslige overførsler:

Udgift ..................................................... 220,9 35,0 35,0 - - - -
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 14.517,4 14.594,5 14.686,8 14.784,2 - - -
Indtægt ................................................... 691.730,4 654.941,2 670.722,2 698.703,9 - - -

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 4.138,6 4.387,4 3.300,0 4.000,0 - - -
Indtægt ................................................... 4.125,0 5.787,8 4.300,0 4.900,0 - - -
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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: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 284.885,2 278.540,1 284.956,6 299.956,5 - - -

10. Indkomstskat mv. af personer
Indtægt ................................................ 527.744,3 523.378,2 536.100,0 561.250,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 527.744,3 523.378,2 536.100,0 561.250,0 - - -

11. Afskrivning, personskatter
Indtægt ................................................ -5.640,1 -1.052,1 -1.500,0 -3.300,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -5.640,1 -1.052,1 -1.500,0 -3.300,0 - - -

12. Kompensation for forhøjelser af
energi- og miljøafgifter (grøn

 check)
Indtægt ................................................ -4.322,9 -4.331,4 -4.200,0 -3.700,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -4.322,9 -4.331,4 -4.200,0 -3.700,0 - - -

20. Afregning til kommuner af ind-
komstskat af personer
Indtægt ................................................-232.319,9 -238.731,7 -244.720,0 -253.640,0 - - -
30. Skatter og afgifter ..........................-232.319,9 -238.731,7 -244.720,0 -253.640,0 - - -

25. Overførsler mellem Sverige og
Danmark i henhold til Øresund-
saftalen om grænsegængere
Indtægt ................................................ -572,8 -719,5 -720,0 -650,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -572,8 -719,5 -720,0 -650,0 - - -

30. Kompensationsbeløb til Grøn-
 land

Indtægt ................................................ -3,4 -3,4 -3,4 -3,5 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -3,4 -3,4 -3,4 -3,5 - - -

10. Indkomstskat mv. af personer

ad 30. Skatter og afgifter. Finansårets indtægter på konto § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af
personer udgøres af 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 indkomstskat
af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og døds-
boskat.

De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet
på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarsprincip, hvor de
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enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen
af finansårets indtægter på 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 fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på forslag til finansloven for
2018 budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtige indkomster mv. i 2018 fra konjunk-
turvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2017. Skønnet for de skattepligtige indkomster
i 2018 tager udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for
indkomståret 2015 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2016. Disse oplys-
ninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2017 og 2018, hvorved det
skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger med 3,5 pct. fra 2015 til 2016, med 3,0 pct. fra
2016 til 2017 og med 2,9 pct. fra 2017 til 2018. På den baggrund skønnes de skattepligtige ind-
komster i 2018 at udgøre ca. 1.192 mia. kr.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3.350 mio. kr. som følge af
| den ændrede konjunkturvurdering og de seneste regnskabstal for 2017, samt nye lovgivningsini-
| tiativer.

| I forbindelse med ændringsforslagene er slutskatterne for 2018 budgetteret på grundlag af
| skøn for de skattepligtige indkomster mv. fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse,
| december 2017, hvor der er taget udgangspunkt i ligningsoplysningerne for 2016. Det skønnes,
| at de skattepligtige indkomster stiger med 3,4 pct. fra 2015 til 2016 og med 3,6 pct. fra 2016 til
| 2017, mens stigningen fra 2017 til 2018 skønnes at udgøre 3,1 pct. De samlede skattepligtige
| indkomster i 2018 skønnes at udgøre ca. 1.200,1 mia. kr. mod ca. 1.192,1 mia. kr. ved august-
| vurderingen.

Skønnet for udviklingen i den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag
er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder gældende skatteændringer og
indfasningsforløb.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om
en skattereform af juni 2012 indeholder en række elementer, der påvirker skattegrundlaget fra og
med indkomståret 2013. Primært påvirkes skatterne af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget og
topskattegrænsen og fra indkomståret 2014 indførelsen af det særlige beskæftigelsesfradrag for
enlige forsørgere jf. lov nr. 920 af 18. december 2012. Desuden indgår det i aftalen, at fradraget
for indskud på kapitalpensioner og supplerende engangsydelser bortfalder fra 2012, men til gen-
gæld bliver udbetalingerne fra ordningen skattefrie, jf. lov nr. 922 af 18. september 2012.

I Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om
finansloven for 2014 af november 2013 indgår, at de aftalte forhøjelser af beskæftigelsesfradraget
i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative
Folkeparti om en skattereform af juni 2012 fremrykkes i perioden 2014-17, jf. lov nr. 93 af 29.
januar 2014. Desuden indeholder aftalen en videreførelse af 2011/2012-vurderingerne til afløsning
af de suspenderede 2013/2014-vurderinger og den supplerende nedsættelse af ejendoms- og
grundværdier ved "2013-vurderingen" for ejerboliger med 2,5 pct., gennemført med virkning pr.
1. januar 2014 og fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring med virkning fra og
med indkomståret 2014, jf. lov nr. 1635 af 26. december 2013 og lov nr. 93 af 29. januar 2014.

Som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014 indgår en udvidelse af kredsen af yder-
kommuner med forhøjet befordringsfradrag fra 16 til 25 kommuner, jf. lov nr. 1374 af 16. de-
cember 2014.
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I Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om fi-
nansloven for 2015 af november 2014 forhøjes loftet over fradraget for fagforeningskontingenter
fra 3.000 kr. til 6.000 kr. fra og med indkomståret 2015, jf. lov nr. 1534 af 27. december 2014.

Ved ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer mm. og ved
gaveafgiftsberegning ophævede den daværende SR-regering muligheden for at benytte formue-
skattekursen, når unoterede aktier skal værdiansættes med virkning fra indkomståret 2015, jf.
cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015.

I medfør af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om en grøn BoligJobordning af november 2015 videre-
føres servicefradraget (BoligJobordningen) i 2015-17. I 2015 videreføres ordningen efter tidligere
udformning, imens ordningen todeles i 2016-17, således at der gives mulighed for et fradrag på
op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for
håndværksydelser, jf. lov nr. 134 af 16. februar 2016. Som følge af regeringens forslag til fi-
nansloven for 2018 foreslås det at videreføre fradraget for serviceydelser som en permanent
ordning samt at forhøje skattefradragssatsen til ca. 40 pct. I finansåret 2018 skønnes et mindre-
provenu herved på denne konto at udgøre 340 mio. kr.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 forhøjes det særlige brofradrag for passage
af Storebæltsforbindelsen i bil fra 90 kr. til 110 kr. fra og med indkomståret 2016, jf. lov nr. 1890
af 29. december 2015. I medfør af aftalen indføres også en skattebegunstigelse af individuelle
medarbejderaktieordninger, jf. lov nr. 430 af 18. maj 2016. Som følge af regeringens forslag til
finansloven for 2018 foreslås det at øge grænsen for tildeling af skattefrie medarbejderaktier. I
finansåret 2018 skønnes et mindreprovenu herved på denne konto at udgøre 205 mio. kr.

For at bringe erhvervsbeskatningen i overensstemmelse med EU-retten gennemføres en række
mindre justeringer i erhvervsbeskatningen, herunder genbeskatning af underskud, beskatning af
gevinster og udbytter fra datterselskabsaktier samt kildeskat på udbytter for begrænset skatte-
pligtige selskaber, jf. lov nr. 652 af 8. juni 2016.

Som følge af regeringens forslag til finansloven for 2018 foreslås det at fordoble de maksi-
male indskud på børneopsparingskonti. I finansåret 2018 skønnes et mindreprovenu herved på
denne konto at udgøre 0,5 mio. kr.

I Aftale om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
indgår en målretning af aldersopsparing. I finansåret 2018 skønnes et merprovenu herved på
denne konto at udgøre 2.200 mio. kr.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
| parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der in-
| debærer en udvidelse af ordningen for tildeling af medarbejderaktier. Fra den 1. januar 2018
| forhøjes grænsen for tildeling af medarbejderaktier fra 10 pct. til 20 pct. af lønnen for alle virk-
| somheder under forudsætning af, at 80 pct. af virksomhedens ansatte tilbydes aktieløn under
| ordningen. Forhøjelse af grænsen fra 10 pct. til 20 pct. af lønnen skønnes at medføre et mindre-
| provenu på ca. 125 mio. kr. på denne konto for finansåret 2018. Derudover er aftalt en særlig
| ordning målrettet nye, mindre virksomheder, der får mulighed for at tilbyde op til 50 pct. af
| lønnen som medarbejderaktier. Indførelse af denne særlige ordning for medarbejderaktier træder
| i kraft den 1. januar 2019 og har ikke virkning for finansåret 2018.

| Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og
| iværksætterinitiativer af 12. november 2017 ændres vilkårene for forskerskatteordningen.
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| Muligheden for at benytte forskerskatteordningen udvides fra 5 til 7 år, og bruttoskattepro-
| centen i ordningen forhøjes fra 26 pct. til 27 pct. Samlet skønnes ændringerne af forskerskatte-
| ordningen at medføre et merprovenu på ca. 20 mio. kr. på denne konto for finansåret 2018.

| Yderligere er det aftalt at indføre en aktiesparekonto, et investorfradrag, bedre vilkår for in-
| vesteringsinstitutter, en udvidelse af DIS-ordningen og en montørordning, jf. Aftale mellem re-
| geringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12.
| november 2017. Disse initiativer har ikke virkning for finansåret 2018.

| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af 8. de-
| cember 2017 videreføres BoligJobordningen som en permanent ordning, hvor der gives mulighed
| for et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og et fradrag på op til 12.000 kr.
| pr. person for håndværksydelser. Den permanente BoligJobordning skønnes at medføre et umid-
| delbart mindreprovenu på ca. 690 mio. kr. for indkomståret 2018 og ca. 665 mio. kr. fra ind-
| komståret 2019 og frem. Det skønnes, at finansårsvirkningen for 2018 vil udgøre et mindrepro-
| venu på ca. 345 mio. kr. på denne konto, idet ca. halvdelen af indkomstårets fradrag først fore-
| tages i forbindelse med årsopgørelsen for 2018 i finansåret 2019.

| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af 8. de-
| cember 2017 er det endvidere besluttet at afskaffe skatten på fri telefon fra og med 2020 samt
| at afskaffe udligningsskatten fra 2018. I finansåret 2018 skønnes en afskaffelse af udlignings-
| skatten at medføre et mindreprovenu på 70 mio. kr.

| På finanslovforslaget for 2018 er der indbudgetteret en reduktion af den gennemsnitlige
| kommunale udskrivningsprocent fra 2017 til 2018 med 0,035 pct.-point som følge af lavere
| kommunerskatter, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2018. De kommunale budgetter viser
| imidlertid, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent er uændret fra 2017 til 2018,
| hvormed den indbudgetterede reduktion på finanslovforslaget ikke indbudgetteres på finansloven.
| På finanslovforslaget for 2018 er der indbudgetteret en uændret kirkelig udskrivningsprocent fra
| 2017 til 2018. De kommunale budgetter viser imidlertid, at den gennemsnitlige kirkelige ud-
| skrivningsprocent fra 2016 til 2017 falder med 0,008 pct.-point.

Regeringen vil umiddelbart efter FFL18 præsentere en jobreform og et udspil med erhvervs-
og vækstinitiativer. Virkningerne på statens indtægter er ikke afspejlet på FFL18 men vil blive
indarbejdet på ÆF og de kommende års finanslove.

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 8. august 2013, og i ligningsloven, LB nr. 405 af 22. april 2013.

Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i det skønnede indkomstgrundlag og de
gældende skatteregler, herunder de gældende indfasningsforløb.

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 397.000 kr. (2018-niveau). I medfør af Aftale mellem den daværende
SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der fra indkom-
ståret 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis ind-
komsten ikke overstiger 232.000 kr. (2018-niveau). Udbetalingen af kompensationsbeløbene sker
gennem indkomstskattesystemet i form af en nedsættelse af forskudsskatterne, enten i form af
højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betaling
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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 for-
ventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt
på § 38.11.01.12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check) og en
tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto.

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 2011-14 og herefter nedtrappes den med 1 pct.-point årligt.

I medfør af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke
2.0 af marts 2009 sker der i årene 2012-19 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 kompensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste
mere på omlægningen 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 den daværende
SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative
Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes topskattegrænsen i 2017 til 479.600 kr.
(2017-niveau) og i 2018 til 498.900 kr. (2018-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012. 

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 nedsættes den foreløbige skat på beløb,
der opspares i virksomhedsordningen fra 25 pct. til 24,5 pct. i 2014, 23,5 pct. i 2015 og 22 pct.
i 2016, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om en vækstplan af april 2013 omfatter, at der fra 2016 skabes mulighed for, at en
virksomhed kan overdrages til en erhvervsdrivende fond.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti
og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke
2014 af juli 2014 indebærer løbende forhøjelse af personskatterne i perioden 2015-2020. Konkret
udmøntes disse stramninger i en reduktion af grøn check og en forhøjelse af bundskattesatsen. I
2020 vil forhøjelsen af bundskattesatsen udgøre 0,28 pct.-point, mens grøn check vil være redu-
ceret med 425 kr., jf. lov nr. 1174 af 5. november 2014. Desuden indebærer aftalen, at midler,
der tages ud af virksomhedsordningen til privatforbrug, som tilsigtet beskattes som personlig
indkomst, hvormed utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen undgås, jf. lov nr. 992 af 16.
september 2014.

Med baggrund i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni
2017 er det lagt til grund, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2018 udgør
24,9 pct. Det er endvidere forudsat, at den landsgennemsnitlige kirkeskatteprocent er uændret og
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
personer, der arbejder fuld tid i 60-64-års-perioden. Det er en betingelse for nedslaget, at den
gennemsnitlige indkomst i alderen 57-59 år ikke har oversteget 550.000 kr. (2008-niveau). Seni-
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ornedslagsordningen indebærer en tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr.
årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som
overskydende skat uden procenttillæg. Seniornedslagsordningen er midlertidig og omfatter de syv
personårgange, der er født i 1946 til 1952. Dvs. personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2006
eller senere og fylder 60 år senest den 31. december 2012. Tilgangen til ordningen er således
stoppet, men personårgangen 1952 i beskæftigelse optjener fortsat beløb til skattenedslag frem
til og med indkomståret 2016. Disse personer vil få udbetalt en del af skattenedslaget i forbindelse
med årsopgørelsen for indkomståret 2016 i foråret 2017 og den anden del i forbindelse med års-
opgørelsen for indkomståret 2017 i foråret 2018.

Reguleringen, der følger af personskattelovens § 20, opgøres som det foregående års regule-
ringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for
det pågældende finansår. Tilpasningsprocenten opgøres som forskellen mellem den gennemsnit-
lige årslønsudvikling i året forud for indkomståret korrigeret for ændringer i arbejdsmarkedsbi-
dragssatsen plus 2 pct. For 2018 er tilpasningsprocenten opgjort til 0,2 pct. Beløbsgrænserne, der
reguleres efter personskattelovens § 20, forhøjes hermed i 2018 med 2,2 pct. i forhold til 2017.

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 8. august 2013 med senere ændringer.

Slutskatterne for indkomståret 2015 kan opgøres ud fra slutopgørelsen, og på baggrund heraf
foretages skøn for slutskatterne i 2016-18. Slutskatterne fordelt på elementer og indkomstår
2015-18 er vist nedenfor.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for slutskatteprovenuet for 2018 samlet
| forhøjet med 3.400 mio. kr. Dermed skønnes de samlede slutskatter i 2018 at udgøre 544.100
| mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Det bemærkes, at indtægterne fra pensionsbeskatningen ikke
| indgår i slutskatterne.
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| Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2015-18. Skøn december 2017

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at stige med 5,9 pct. fra
2015 til 2016, hvilket er en større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster. Fra 2016
til 2017 stiger de statslige indkomstskatter med 1,2 pct., hvilket er lidt mindre end stigningen i
de skattepligtige indkomster.

Endelig skønnes de statslige indkomstskatter at stige med 5,1 pct. fra 2017 til 2018, hvilket
er en større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster.

De kommunale indkomstskatter inkl. kirkelige afgifter stiger fra 2015 til 2016 med 3,5 pct.
Stigningen på ca. 3,0 pct. fra 2016 til 2017 er den samme som stigningen i de skattepligtige
indkomster. I 2018 skønnes de kommunale indkomstskatter at stige med ca. 2,7 pct.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i den da-
værende 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
ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af
ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 af-
spejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger.
Desuden påvirkes provenuet i beskeden grad af videreførelse af 2011/2012-vurderingerne, jf. lov
nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 93 af 29. januar 2014 og lov nr. 61 af 1. januar 2017.

På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning.

Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmod-
tagere og pensionister mv. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt
erhvervsdrivende primært som B-skatter. Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved
den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne, der

| Mio. kr.

| 2015
| Slutop-
| gørelse

| 2016
| Skøn
| 2017
| Skøn
| 2018
| Skøn

| Indkomstskat til staten| 243.700| 258.755| 264.425| 276.000
|  - heraf AM-bidrag| 88.750| 92.375| 96.025| 99.700
|  - heraf bundskat| 83.975| 97.275| 112.025| 129.325
|  - heraf sundhedsbidrag| 35.800| 27.850| 19.250| 9.925
|  - heraf topskat| 16.425| 17.050| 17.850| 18.425
|  - heraf progressiv aktieindkomstskat| 16.600| 15.725| 12.500| 12.000
|  - heraf proportional aktieindkomstskat| 3.700| 3.975| 6.275| 4.825
|  - heraf øvrig udbytteskat| 450| 6.575| 1.725| 1.675
|  - heraf særlig skat for begrænset skattepligtige| 2.275| 2.425| 2.475| 2.550
|  - heraf udligningsskat| 275| 250| 150| 0
|  - heraf seniornedslag | -1.400| -1.475| -750| 0
|  - heraf grøn check| -4.225| -4.175| -4.150| -3.700
|  - heraf forskerskat| 1.300| 1.425| 1.475| 1.675
|  - heraf arbejdsudleje| 150| 200| 200| 200
|  - heraf virksomhedsskat| -400| -650| -650| -625
| Ejendomsværdiskat | 13.600| 13.900| 14.025| 14.200
| Kommunal indkomstskat mv.| 223.175| 231.175| 239.775| 247.150
| Kirkelige afgifter mv.| 6.450| 6.500| 6.625| 6.750
| Slutskatter i alt| 486.925| 510.300| 524.850| 544.100
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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 mv. 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 likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB nr.
1403 af 21. december 2012 og i opkrævningsloven LB nr. 1402 af 7. december 2010 med senere
ændringer.

Ved opkrævning af restskat over indregningsgrænsen skal der ud over restskatten betales et
variabelt procenttillæg, der beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én
decimal med tillæg.

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 indkom-
stårets udløb fra 1. januar. Forrentningen beregnes ud fra en årlig rentesats, der er fastsat på
grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal og fratrukket 1,2 pct.-
point.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret
eller sommeren i året efter indkomståret. Ved udbetalingen ydes der en procentgodtgørelse, der
er variabel, og som beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal
og nedsat med 5,2 pct.-point. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 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 såsom udbytteskat,
dødsboskat, jf. LB nr. 333 af 2012 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB nr. 586 af 24.
maj 2013.

Kildeskatteprovenuet i 2017 og 2018 skønnes på baggrund af skønnet for slutskatterne i
2016-18 samt en vurdering af, hvor stor en andel af slutskatterne, der forfalder til indbetaling i
løbet af indkomståret (kildeskat), og hvor stor en del, der forfalder til indbetaling i det efterføl-
gende indkomstår. De omtalte forhold bevirker således, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet
for 2017 og 2018 er behæftet med stor usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste
finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter. Arbejdsmarkedsbidra-
get specificeres vedrørende løn og pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordnin-
ger, mens a conto-bidrag vedr. selvstændig virksomhed mv. indgår som en del af B-skatterne.
Restbidrag og overskydende bidrag indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

Ved lov nr. 922 af 18. september 2012 er der åbnet mulighed for, at eksisterende kapital-
pensioner og supplerende engangsydelser i 2013 og 2014 kan overgå til den nye ordning mod
betaling af en afgift på 37,3 pct. mod normalt 40 pct. I medfør af Aftale mellem den daværende
SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af oktober 2014 forlænges den eksisterende
afgiftsrabat på 2,7 pct.-point med ét år til 2015, og afgiften på udbetalinger fra Lønmodtagernes
Dyrtidsfond nedsættes med 2,5 pct.-point, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014.

| 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 2018 eller som restskat mv. i senere år. Skattebetalingsmønstret er i høj grad på-
| virket af den løbende forskudsregistrering.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for det samlede kildeskatteprovenu i 2017
| forhøjet med 2.650 mio. kr. i forhold til skønnet fra august 2017 med baggrund i regnskabstallene
| for den forløbne del af 2017 og budgetteringsforudsætningerne.

| Opjusteringen dækker primært over nettovirkningen af opjusteringer af indtægtsskønnene for
| A-skat og udbytteskat på samlet 2.300 mio. kr., samt en nedjustering af udgiftsskønnet for over-
| skydende skat med 500 mio. kr. Samlet set giver de øvrige poster en nedjustering på 150 mio.
| kr. i 2017.
| For finansåret 2018 skønnes kildeskatteprovenuet at udgøre 558,1 mia. kr., hvilket er ca. 22,4
| mia. kr. mere end det aktuelle provenuskøn for finansåret 2017. Stigningen dækker primært over
| tre effekter. Indkomstudviklingen medfører stigende skatteindtægter fra A-skatter og arbejds-
| markedsbidrag på ca. 21,4 mia. kr., ligesom der skønnes højere skatteindtægter fra udbytteskat
| og B-skat på ca. 2,0 mia. kr. i 2018. I forbindelse med ændringsforslagene skønnes kildeskatte-
| provenuet for finansåret 2018 at blive 561.250 mio. kr., hvilket er en stigning med 3.350 mio.
| kr. i forhold til skønnet fra august 2017.

| Stigningen dækker primært over nettovirkningen af en opjustering af indtægtsskønnet for
| A-skat med 5.400 mio. kr., samt nedjusteringer af indtægtsskønnene for udbytteskat, B-skat og
| pensionsbeskatning på samlet 2.600 mio. kr. Samlet set giver de øvrige poster en opjustering
| på 550 mio. kr. i 2018.

I nedenstående oversigt er vist en opdeling af kildeskatteprovenuet 2016-18.

| Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansårene 2016-18

| Bemærkninger: For 2017 er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2017
| og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2016.
| 1) Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatter. Restskatterne vedrører som altover-
| vejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

| Mio. kr.
| 2016
| Regnskab
| 2017
| Skøn
| 2018
| Skøn
| A-skat1) ...............................................................| 383.268| 396.950| 419.150
| Arbejdsmarkedsbidrag, løn ................................| 76.255| 80.100| 83.700
| Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger ..| 9.778| 9.800| 9.550
| Udbytteskat .........................................................| 16.746| 13.350| 12.000
| § 55-beløb ..........................................................| -213| -200| -200
| B-skat1) ................................................................| 24.005| 24.450| 24.900
| Frivillige indbetalinger.......................................| 19.515| 19.700| 19.600
| Restskat ..............................................................| 6.796| 6.800| 6.800
| Overskydende skat .............................................| -27.886| -25.900| -27.000
| Pensionsbeskatning ............................................| 8.194| 7.600| 7.550
| Grøn check overført fra 38.11.01.12.................| 4.331| 4.150| 3.700
| Andre skatter mv................................................| 2.589| 1.500| 1.500
| I alt § 38.11.01.10.30. .......................................| 523.378| 538.350| 561.250
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11. Afskrivning, personskatter
For 2018 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmar-

kedsbidrag at udgøre 1.200 mio. kr.
| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 1.775 mio. kr. i 2018
| på baggrund af seneste forventninger til ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale om styrkelse af
| den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemo-
| kratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

| Samlet er provenuskønnet i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 2.100 mio.
| kr. i 2018 med baggrund i de ekstraordinære afskrivninger og seneste regnskabstal.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)
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 397.000 kr. (2018-niveau).

I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven
for 2012 af november 2011 er der fra 2013 indført et tillæg til grøn check på 280 kr. årligt til
personer over 18 år, hvis indkomst ikke overstiger 232.000 kr. (2018-niveau).

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti
og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke
2014 af juli 2014 medfører en lempelse af en række afgifter. Disse afgiftslempelser finansieres
blandt andet ved en reduktion af den skattefri kompensation (grøn check) med virkning fra ind-
komståret 2015. Reduktionen vurderes at mindske udbetalingerne af den skattefrie kompensation
(grøn check) med ca. 1.730 mio. kr. i 2015, jf. lov nr. 1174 af 5. november 2014.

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende
indeholdelse 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.
Indkomstskat mv. af personer. I forbindelse med slutopgørelsen i 2017 for indkomståret 2016 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 at udgøre 3.800 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslaget er provenuskønnet forhøjet med 100 mio. kr. med bag-
| grund i den seneste konjunkturvurdering, december 2017.

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. Indkomstskat mv. af
personer.

Afregningen omfatter de månedlige a conto-rater af kommunal indkomstskat og kirkelige
afgifter vedrørende indkomståret 2018. I 2018 afregnes tillige dødsboskat vedrørende afsluttende
ansættelser for indkomståret 2015 og forskellen mellem a conto-raterne og den endelige skat til
selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2015, samt afregning af dødsboskat ved-
rørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2015. Afregningen vedrørende 2015 sker i 1.
kvartal 2018.

A conto-udbetalingerne til kommunerne i løbet af finansåret 2018 finder sted på grundlag af
kommunernes overslag over slutskatten for indkomståret 2018. Oplysninger om disse overslag
foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovforslaget, idet kommunerne først i
løbet af oktober 2017 skal give meddelelse om, hvor store slutskatter, der forventes for indkom-
ståret 2018. Skønnet over a conto-udbetalingerne er derfor foretaget med baggrund i det udmeldte
statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er det på baggrund af Aftale mellem regeringen
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og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017 beregningsteknisk forudsat, at den
landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 25,6 inkl. kirkeskat. A conto-udbetalingerne til
kommuner og kirke i 2018 er herved budgetteret til ca. 253 mia. kr.

Forskellen mellem a conto-raterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner
vedrørende indkomståret 2015, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser
for indkomståret 2015 vurderes samlet at udgøre 261 mio. kr. i kommunernes favør.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 810 mio. kr., da
| kommunerne på baggrund af deres budgetter for 2018 har anmeldt acontoudbetalinger på ca.
| 253.640 mio. kr. (inkl. kirkeskat).

I nedenstående oversigt er vist en oversigt over den samlede afregning i 2016-18.

| Opdeling af kommuneafregningen 2016-2018

| Bemærkninger: For 2017 er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2017
| og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2016 .

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegæn-
gere

Den gældende Aftale mellem Danmark og Sverige om beskatning af grænsegængere inde-
holder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænse-
gængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis brutto-
indkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenu-
udvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

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 lov nr. 495 af 7. juni 2006. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med
2007 afholdes af staten.

Pr. 1. oktober 2018 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2017 samt korrektioner
vedrørende indkomstårene 2004-2016. Netto skønnes udvekslingen at andrage ca. 720 mio. kr. i
Sveriges favør.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for mindreprovenuet reduceret med 70 mio.
| kr. Afregningerne pr. 1. oktober 2017 vedr. indkomståret for 2016 (inkl. reguleringer vedr. tidli-
| gere år) viste, at afregningen til Sverige blev på ca. 845 mio. kr., mens Danmark har modtaget
| ca. 190 mio. kr. fra Sverige. Nettoudgiften i 2017 blev således ca. 655 mio. kr., hvilket er ca.
| 65 mio. kr. mindre end forventet ved finansloven for 2017. I lyset heraf skønnes det nu, at der i
| 2018 skal overføres 840 mio. kr. til Sverige, mens afregningsbeløbet fra Sverige skønnes til 190
| mio. kr., således at nettoafregningen til Sverige i 2018 bliver 650 mio. kr.

| Mio. kr.

| 2016
| Regnskab
| 2017
| Skøn
| Dec. 2017

| 2018
| Skøn
| Dec. 2017
| Acontoafregning af alm. indkomstskat| 238.454| 244.573| 252.379
| Øvrig afregning| 276| 147| 261
| Samlet afregning| 238.730| 244.720| 253.640
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| Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaftalen 2015-18

| Bemærkninger: For 2017 er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering. Økonomisk Redegørelse, december 2017
| og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2016.

30. Kompensationsbeløb til Grønland
Ifølge Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre af august 1990, jf. Skat-

teministeriets BEK 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 rentetil-
skrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter mv. og visse bidrag fra arbejdsgivere til
obligatoriske pensionsordninger. Endvidere har Grønland trådt tilbage fra beskatning 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 tilbagetræden fra beskatning
ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat. I 2012 udgjorde det regulerede
overførselsbeløb 25,7 mio. kr.

I Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre af februar 2012 er det aftalt,
at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2013. Det er endvi-
dere aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende dagpengeområdet mv. 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 skønnes at udgøre 3,5 mio. kr. i 2018.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 5.177,3 4.212,9 4.269,0 3.599,0 - - -

10. Afgift af dødsboer og gaver
Indtægt ................................................ 5.177,4 4.213,2 4.270,0 3.600,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 5.177,4 4.213,2 4.270,0 3.600,0 - - -

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer
 og gaver

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

10. Afgift af dødsboer og gaver
Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag,

der i 2018 udgør 289.000 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 64.300 kr. (2018-niveau), pålægges
ligeledes en afgift på 15 pct.

Ved ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer mm. og ved
gaveafgiftsberegning ophævede den daværende SR-regering muligheden for at benytte formue-

| Mio. kr.

| 2015
| Regn-
| skab

| 2016
| Regn-
| skab

| 2017
| Skøn
| Aug. 2017

| 2018
| Skøn
| Aug. 2017
| Til Sverige ..............................................| 720| 859| 845| 840
| Fra Sverige..............................................| 147| 140| 190| 190
| Nettobeløb til Sverige.............................| 573| 719| 655| 650
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skattekursen, når unoterede aktier skal værdiansættes med virkning fra indkomståret 2015, jf.
cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015.

I medfør af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konserva-
tive Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 nedsættes satsen vedrørende er-
hvervsvirksomheder til et nært familiemedlem mv. 13 pct. i 2016 og 2017, 7 pct. i 2017, 6 pct.
i 2018 og 5 pct. i 2020, jf. lov nr. 683 af 8. juni 2017.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 3.630 mio. kr. i 2018.
| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 30 mio. kr. i 2018
| på baggrund af den seneste konjunkturvurdering, december 2017.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver
Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2018 at udgøre 1 mio. kr.

38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 14.517,4 14.594,5 14.686,8 14.784,2 - - -

10. Børne- og ungeydelse
Udgift ................................................... 14.517,4 14.594,5 14.686,8 14.784,2 - - -
44. Tilskud til personer ....................... 14.517,4 14.594,5 14.686,8 14.784,2 - - -

10. Børne- og ungeydelse

Bemærkninger: Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2016. For 2017 og 2018
er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.

Børne- og ungeydelsen er skattefri og gradueret efter barnets alder. Babyydelsen ydes for
0-2-årige, småbørnsydelsen for 3-6-årige, børneydelsen for 7-14-årige og ungeydelsen for 15-
17-årige. For de 0-14-årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal, mens ungeydelsen
for de 15-17-årige udbetales med en tolvtedel hver måned.

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Produktion
1. Ydelsens størrelse kr. (helår-

ligt) .......................................
Ungeydelse ........................... 10.632 10.716 10.980 11.076 11.136 11.184 11.232 - - -
Børneydelse .......................... 10.632 10.716 10.980  11.076 11.136 11.184 11.232 - - -
Småbørnsydelse ................... 13.500 13.608 13.944 14.076 14.148 14.220 14.268 - - -
Babyydelse ........................... 17.064 17.196 17.616 17.772 17.880 17.964 18.024 - - -

2. Antal tilskud (1.000) ...........
Ungeydelse ........................... 206 201 200 198 198 197 195 - - -
Børneydelse .......................... 532 532 532 534 536 538 536 - - -
Småbørnsydelse ................... 263 262 259 253 247 241 239 - - -
Babyydelse ........................... 183 177 173 173 178 184 190 - - -

II. Ressourceforbrug
1. Statens udgifter i 2018-pl

(mio. kr.) .............................. 15.639 15.157 14.797 14.708 14.697 14.731 14.832 - - -
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Ydelsen reguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud
for udbetalingsåret.

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. Ved anvendelse af optjeningsprincippet medregnes perioder, der er tilbagelagt
efter lovgivningen i andre EU/EØS-lande, jf. sammenlægningsprincippet i artikel 6 i forordning
nr. 883 af 2004.

Med lov nr. 1398 af 23. december 2012 undtages flygtninge med opholdstilladelse for op-
tjeningsprincippet vedrørende børne- og ungeydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse i Grønland
og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark.

Med lov nr. 1534 af 27. december 2014 sidestilles perioder med bopæl eller beskæftigelse i
Grønland eller på Færøerne med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark i relation til
optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse for så vidt angår udbetalinger i 2012.

Med lov nr. 999 af 30. august 2015 genindføres optjeningsprincippet for flygtninge med
virkning pr. 1. september 2015.

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.

Som led i aftalen om en ny rocker- og bandepakke (Bandepakke III) indgår en stramning af
optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse, således at kravet om 2 års ophold eller beskæfti-
gelse inden for de sidste 10 år hæves til 6 år. Dette skønnes at medføre mindreudgifter for børne-
og ungeydelse på 1,6 mio. kr. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes udgifterne at udgøre 14.832 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiften reduceret med 47,4 mio. kr. til 14.784,2
| mio. kr. bl.a. på baggrund af den seneste befolkningsopgørelse.

38.13. Selskabsskatter mv.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 50.237,2 48.297,6 45.134,6 53.490,0 - - -

10. Indkomstskat af selskaber mv.
Indtægt ................................................ 56.972,3 54.886,3 52.190,0 60.790,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 56.972,3 54.886,3 52.190,0 60.790,0 - - -

11. Afskrivning, selskabsskat mv.
Indtægt ................................................ -779,1 -75,5 -300,0 -300,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -779,1 -75,5 -300,0 -300,0 - - -

20. Afregning til kommunerne af
indkomstskat af selskaber mv.
Indtægt ................................................ -5.956,0 -6.513,2 -6.755,4 -7.000,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -5.956,0 -6.513,2 -6.755,4 -7.000,0 - - -
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10. Indkomstskat af selskaber mv.
Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af a conto-skat for det aktuelle indkomstår.

Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af a
conto-skatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og
a conto-skat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat
og restskattetillæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger a conto-skatten og udgifter i form
af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end a conto-
skatten. 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 dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Restskattetillægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår
ud fra det aktuelle renteniveau.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2016-18.

| Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2016-18

| Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. For 2017 er
| skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2017 og kan derfor afvige fra
| budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2016.

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 a conto-skatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning og i et samlet skøn for
selskabernes indtjening.

Indregnet i skønnet er provenuvirkningen af skattekreditordningen for forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter, der blev indført med virkning fra og med indkomståret 2012 og som blev udvidet
fra og med indkomståret 2015.

Indregnet i skønnet er den nedsættelse af virksomhedernes udbyttebeskatning fra 2015, som
indgår i Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Indregnet i skønnet er den nedsættelse af fondes konsolideringsfradrag fra 25 pct. til 4 pct.,
som indgår i finansloven for 2016.

Indregnet i skønnet er den udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge som
indgår i finansloven for 2016.

Indregnet i skønnet er lempelse af beskatningen for teatre.
Indregnet i skønnet er udvidelse af medarbejderaktieordningen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet forhøjet med 4.690 mio. kr. i 2018
| som følge af, at forventningerne til aconto indbetalingerne for 2018 er forhøjet med et tilsvarende
| beløb. Opjusteringen skyldes, at indbwetalingerne af acontoskat for indkomståret 2017 har været
| højere end tidligere forventet. I forhold til den endelige afregning af forskellen mellem ind-
| komstskat og acontoskat for indkomståret 2017 til udbetaling i finansåret 2018 er forventningerne
| uændrede. Tilsvarende er forventningerne til regulering af skatteansættelser for tidligere år mv.
| uændrede.

| Mia. kr.

| 2016
| Regnskab
| 2017
| Skøn
| Dec. 2017

| 2018
| Skøn
| Dec. 2017
| Acontoskat for aktuelt indkomstår .........................| 55,2| 62,0| 59,8
| Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat
| og acontoskat for foregående indkomstår .............| 0,2| 0,3| 0,0
| Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a.| -0,5| 3,0| 1,0
| Selskabsskat i alt ....................................................| 54,9| 65,3| 60,8
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11. Afskrivning, selskabsskat mv.
Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 300

mio. kr. i 2018.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv.
I 2018 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende

2015 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 7.000,0 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskat

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 8.995,2 1.450,4 2.890,0 3.336,0 - - -

10. Skatter i henhold til kulbrinte-
 skatteloven

Indtægt ................................................ 8.995,6 1.450,3 2.890,0 3.336,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 8.995,6 1.450,3 2.890,0 3.336,0 - - -

11. Afskrivning af kulbrinteskat
Indtægt ................................................ -0,4 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,4 0,0 - - - - -

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven
Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskat af indvindingsvirk-

somhed samt skatter af tilknyttet virksomhed. Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-
regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013
beskattes indvindingsvirksomhed fra og med indkomståret 2016 med selskabsskattesatsen og en
tillægsselskabsskat på 3 pct.-point.  

Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 1,55 mia.
kr. i 2018 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 55,9 USD pr. tønde
og dollarkurs på 6,38 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskat mv. af tilknyttet virksomhed,
der er budgetteret til ca. 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe ca.1,4 mia. kr.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 3,4 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf de
3,1 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 terminskontrakter.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning, ligesom der er taget højde
for Nordsøaftalen af 22. marts 2017. Det indebærer, at provenuvirkningen af de skattemæssige
lempelser i investeringsvinduet i perioden 2017-25 samt harmoniseringen af kulbrintebeskat-
ningsreglerne, begge er indbudgetteret.

Staten deltager med 20 pct. i hovedparten af kulbrintetilladelserne i den danske del af Nord-
søen, herunder i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelsen varetages af Nordsø-
fonden. Fonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale sel-
skabsskat og kulbrinteskat af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære
afdrag på gæld overføres til statskassen. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeler sig således på
tre poster; selskabsskat, kulbrinteskat samt Nordsøfondens overskud efter betalte skatter og afdrag
på gæld.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet på kontoen opjusteret med 274 mio.
| kr. i 2018. Opjusteringen i 2018 kan bl.a. henføres til, at den forventede oliepris i 2018 er opju-
| steret fra ca. 56 USD pr. tønde i august til ca. 63 USD pr. tønde. Justeringerne i oliepris og
| dollarkurs medfører samlet set en stigning i olieprisen målt i danske kroner i 2018.
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| I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris
| afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris på ca. 63 USD pr. tønde i 2018.

| Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2016-2018

| Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2017
| og 2018 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger til og med november 2017 samt forventningen
| til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, december 2017.

11. Afskrivning af kulbrinteskat
Der skønnes ikke at være udgifter forbundet med afskrivning af uerholdelig kulbrinteskat

mv. i 2018.

38.14. Pensionsafkastskat

38.14.01. Pensionsafkastskat

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 53.651,4 22.782,7 26.400,0 17.300,0 - - -

10. Pensionsafkastskat
Indtægt ................................................ 53.651,4 22.782,7 26.400,0 17.300,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 53.651,4 22.782,7 26.400,0 17.300,0 - - -

10. Pensionsafkastskat
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.

Afkastet af pensionsformuen varierer meget fra år til år og afhænger blandt andet af udvik-
lingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt afkastet på de
afledte aktiver (derivater). Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrund-
lag tilsvarende udviser samme betydelige udsving fra år til år. Skatteindtægterne kan derfor udvise
store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter

| Mia. kr.

| 2016
| Regnskab
| 2017
| Skøn
| Dec. 2017

| 2018
| Skøn
| Dec. 2017
| Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat ................| 0,2| 2,6| 1,2
| Kulbrinteskat ......................................................| 1,1| 2,1| 2,0
| Tilknyttet virksomhed .......................................| 0,2| 0,1| 0,1
| § 38.13.11.10 i alt .............................................| 1,5| 4,8| 3,3
| § 29. og § 8. i alt ..............................................| 0,0| 0,3| 0,5
| Samlede skatter og afgifter mv. ........................| 1,5| 5,1| 3,8
| Budgetteringsforudsætninger|  |  
| Oliepris (US dollar pr. tønde) ............................| 43,5| 54,2| 62,9
| Dollarkurs (kroner pr. US dollar) .....................| 6,73| 6,60| 6,30
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fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale. Der er
derfor betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for pensionsafkastskatten.

På kontoen indgår tillige mindreprovenuet fra forrentning af negativ institutskat i forbindelse
med omtegning fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter, jf. lov nr. 1500 af 18.
december 2013.

Efter de nugældende regler er den endelige betalingsfrist for pensionsinstitutterne senest den
31. maj året efter indkomstårets udløb. Pengeinstitutordningernes betalingsfrist er senest den 22.
januar året efter indkomstårets udløb.

I 2017 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten at udgøre ca. 34.195 mio. kr., mens ind-
tægterne i 2018 skønnes at udgøre ca. 7.500 mia. kr.

| Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2016-18

| Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december
| 2017 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2016. .

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9.800 mio. kr. i 2018, hvilket
| kan henføres til, at det forventede samlede afkast for indkomståret 2017 er forhøjet, jf. Økono-
| misk Redegørelse, december 2017.

38.16. Tinglysningsafgift mv.

38.16.01. Tinglysningsafgift mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 6.068,8 5.983,8 5.950,0 6.450,0 - - -

10. Tinglysningsafgift mv.
Indtægt ................................................ 6.070,5 5.985,7 5.950,0 6.450,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 6.070,5 5.985,7 5.950,0 6.450,0 - - -

11. Afskrivning, tinglysningsafgift
Indtægt ................................................ -1,7 -1,9 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,7 -1,9 - - - - -

| Mio. kr.

| 2016
| Regnskab
| 2017
| Skøn
| Dec.. 2017

| 2018
| Skøn
| Dec. 2017
| Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl.
| Den Sociale Pensionsfond..........................................| 22.745| 33.897| 17.197
| Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den
| Sociale Pensionsfond..................................................| 37| 298| 103
| I alt ..............................................................................| 22.783| 34.195| 17.300
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10. Tinglysningsafgift mv.
På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer (den

tidligere stempelafgift). Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.
Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte mv. 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 nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer.

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 af 18. juni 2012. Med denne lov er stempelafgiften omlagt til en løbende afgift af præ-
mien.

 På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 6.150 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet forhøjet med 300 mio. kr. til 6.450
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

11. Afskrivning, tinglysningsafgift
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.19. Øvrige skatter

38.19.71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 32,2 91,0 84,0 91,4 - - -

10. Bøder, Skatteministeriet
Indtægt ................................................ 32,8 84,5 70,0 85,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 32,8 84,5 70,0 85,0 - - -

11. Afskrivning af bøder, Skattemi-
 nisteriet

Indtægt ................................................ -1,7 -0,6 -5,0 -5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,7 -0,6 -5,0 -5,0 - - -

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi for erhvervsejendomme m.v. ........................ 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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22. Bøder, Forsvarsministeriet
Indtægt ................................................ 0,4 0,9 0,5 1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,4 0,9 0,5 1,0 - - -

23. Afskrivning af bøder, Forsvars-
 ministeriet

Indtægt ................................................ -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 - - -

25. Bøder, Miljø- og Fødevaremini-
 steriet

Indtægt ................................................ 1,1 6,4 8,8 10,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1,1 6,4 8,8 10,0 - - -

26. Bøder, Udenrigsministeriet
Indtægt ................................................ - - - 0,7 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - 0,7 - - -

30. Konfiskationer
Indtægt ................................................ - - 10,0 - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 10,0 - - - -

10. Bøder, Skatteministeriet
Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Provenuet i 2018 anslås til 85 mio. kr.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet
De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca.

5 mio. kr. i 2018.

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 1,0 mio. kr. i 2018.

23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet
På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige bøder på Forsvarsministeriets område. Det

skønnes, at afskrivningerne vil koste 0,3 mio. kr. i 2018.

25. Bøder, Miljø- og Fødevareministeriet
På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Miljø- og Fødevareministeriets områder.
I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret for de områder, som lovover-

trædelserne vedrører.
Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage ca. 10,7 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bødeprovenuet nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2018,
| som følge af ressortoverførsel af fiskeriområdet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigs-
| ministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
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| Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2016 - 18

| 26. Bøder, Udenrigsministeriet
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, idet fiskeriområdet er overgået til
| Udenrigsministeriet som følge af kongelig resolution af 7. august 2017. På kontoen indgår bøder
| vedr. fiskerilovgivningen på Udenrigsministeriets område. Det skønnes at bødeprovenuet vil an-
| drage 0,7 mio. kr. i 2018.

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 J.

Der skønnes ingen indtægter af videre omfang på kontoen i 2018.

| Mio. kr.

| 2016
| Regnskab
| 2017
| Skøn
| December 17

| 2018
| Skøn
| December 17
|  Veterinær- og fødevarelovgivningen .....................| 5,7| 7,6| 7,6
|  Økologi- og gødskningslovgivningen....................| 0,0| 0,2| 0,2
|  Fiskerilovgivningen mv..........................................| 0,7| 0,7| -
|  Krydsoverensstemmelseskontrol mv......................| 0,0| 2,2| 2,2
|  Bøder i alt...............................................................| 6,4| 10,7| 10,7
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Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 185.874,8 196.136,6 200.100,0 212.000,0 - - -

10. Merværdiafgift
Indtægt ................................................ 189.199,7 197.144,9 201.900,0 213.800,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 189.199,7 197.144,9 201.900,0 213.800,0 - - -

11. Afskrivning, moms
Indtægt ................................................ -3.325,0 -1.008,4 -1.800,0 -1.800,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -3.325,0 -1.008,4 -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).

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB nr. 760 af 21. juni 2016 med
senere ændringer.

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 5 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 5-50 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.

Det optjente momsprovenu skønnes på baggrund af momsgrundlaget til 206,4 mia. kr. i 2017
opgjort ved nationalregnskabsprincip. Det optjente momsprovenu ventes at vokse med ca. 4,50
pct., hvilket medfører et provenu på 215,7 mia. kr. i 2018 ved nationalregnskabsprincip.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet til 215.000 mio. kr. i finansåret 2018.

Budgetteringsforudsætninger mv. fremgår af nedenstående tabel.
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| 1) Vækst i momsgrundlaget indeholder en omregning fra nationalregnskabsprincip til det angivne provenu i finansåret.

| I 2015 blev der indgået forlig i en retssag om momsfritagelse af ydelser, som ATP Pension
| Service leverer til pensionskasser. Forliget indebar en tilbagebetaling til ATP i 2015. Som følge
| af sagen har en række andre selskaber rettet krav mod SKAT. Med stor usikkerhed skønnes disse
| ekstra krav at medføre, at momsprovenuet skal nedjusteres med 1.300 mio. kr. i 2018.
| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 1.200 mio. kr. til
| 213.800 mio. kr. i 2018 på baggrund af ovenstående samt de seneste budgetteringsforudsætninger
| og regnskabsoplysninger for 2017.

11. Afskrivning, moms
Der skønnes afskrevet restancer på 1.800 mio. kr. i 2018.

38.22. Energiafgifter mv.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 17.268,5 15.764,9 17.700,0 17.400,0 - - -

10. Afgift af stenkul, brunkul og
 koks mv.

Indtægt ................................................ 2.384,8 1.980,2 2.200,0 1.900,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 2.384,8 1.980,2 2.200,0 1.900,0 - - -

11. Afskrivning af stenkul
Indtægt ................................................ -9,1 0,7 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -9,1 0,7 - - - - -

20. Afgift af elektricitet
Indtægt ................................................ 11.684,4 10.614,4 12.300,0 12.400,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 11.684,4 10.614,4 12.300,0 12.400,0 - - -

21. Afskrivning af afgift af el
Indtægt ................................................ -0,5 -0,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,5 -0,2 - - - - -

| Optjent momsgrundlag| Mia. kr.
| Fra privat forbrug ......................................................................................................| 460,4
| Fra investeringer........................................................................................................| 141,2
| Fra råstofanvendelse i erhverv..................................................................................| 218,6
| Fra offentlig sektor....................................................................................................| 8,9
| I alt.............................................................................................................................| 829,1
| Skøn over momsindtægter| Mia. kr.
| Optjent momsprovenu 25 pct. af 779,0 mia. kr.. .....................................................| 207,3
| Vækst i momsgrundlaget1) ........................................................................................| 7,9
| Lovgivning 2017 .......................................................................................................| -0,1
| Andet ..........................................................................................................................| -1,3
| I alt.............................................................................................................................| 213,8
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40. Naturgasafgift
Indtægt ................................................ 3.208,9 3.169,9 3.200,0 3.100,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 3.208,9 3.169,9 3.200,0 3.100,0 - - -

41. Afskrivning af naturgas
Indtægt ................................................ -0,1 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 0,0 - - - - -

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks mv.
Afgift af stenkul, brunkul, koks og affaldsvarme mv. reguleres af kulafgiftsloven, jf. LB nr.

1080 af 3. september 2015 med senere ændringer.
Afgiften af kul mv. udgør 55,5 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2018. Ved anvendelse til procesformål

kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr.
GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats svarende
til ca. 1 kr. pr. GJ i 2018. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift.
Kul mv. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der be-
tales afgift af elektriciteten. Der gives ikke godtgørelse for kul anvendt til rumvarme mv.

For affaldsvarme udgør afgiften 46,3 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt
med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2018 er 19,8 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften
på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisin-
dekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften
på procesenergi indekseres ikke. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret
2018 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 10 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre ca. 1.900 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning af stenkul
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

20. Afgift af elektricitet
Afgift af elektricitet reguleres af elafgiftsloven, jf. LB nr. 308 af 24. marts 2017 med senere

ændringer.
Afgiften udgør 40,7 øre pr. kWh for elvarme og 91,4 øre pr. kWh for anden elektricitet pr.

1. januar 2018. Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få godtgjort afgiften på el
anvendt til proces bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

Med lov nr. 903 af 4. juli 2013 blev 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 87 mio. kr. i 2018.

Med lov nr. 687 af 8. juni 2017 forlænges den midlertidige særregel, hvor erhvervsmæssig
opladning af elbiler sker til den lave processats på 0,4 øre/kWh. Ordningen forlænges med 2 år
og vil herefter gælde til og med 31. december 2019. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes
at udgøre et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. i 2018.

Med lov nr. 578 af 4. maj 2015 tilpasses elafgiften til engrosmodellen som led i Energiaftale
2012. Engrosmodellen trådte i kraft 1. april 2016. Engrosmodellen skønnes frem mod ikrafttræ-
delsen at have medført et engangs-mindreprovenu på i alt ca. 1.000 mio. kr. på denne konto.

 Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisin-
dekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften
på procesenergi indekseres ikke. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret
2018 skønnes indekseringen og forhøjelsen af grundbeløbet på denne konto at give et merprovenu
på ca. 60 mio. kr.
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 På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre ca. 12.400 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
| parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der in-
| debærer en lempelse af afgiften på el, der forbruges i private campingvogne på campingpladser
| og i lystbåde i havne. Lempelsen betyder, at der skal betales procesafgift hhv. elvarmeafgift i
| stedet for den almindelige høje elafgift. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at udgøre
| et mindreprovenu på ca. 15 mio. kr. i 2018.
| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet samlet set uændret i 2018 på bag-
| grund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2017.

21. Afskrivning af afgift af el
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

40. Naturgasafgift
Afgift af naturgas og bygas reguleres af gasafgiftsloven, jf. LB nr. 312 af 1. april 2011 med

senere ændringer.
Afgiften udgør 219,9 øre pr. Nm3 pr. 1. januar 2018. For naturgas til motorformål udgør

satsen 303,3 øre pr. Nm3. Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder
som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godt-
gjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats. Mineralogiske og metallurgiske processer
mv. er helt fritaget for afgift. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er
fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives ikke godtgørelse for gas an-
vendt til motorformål eller til rumvarme mv.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisin-
dekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften
på procesenergi indekseres ikke. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret
2018 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 15 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre ca. 3.100 mio. kr. i 2018.

41. Afskrivning af naturgas
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 9.365,5 9.678,3 9.500,0 9.900,0 - - -

10. Afgift af visse olieprodukter
Indtægt ................................................ 9.366,4 9.677,5 9.500,0 9.900,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 9.366,4 9.677,5 9.500,0 9.900,0 - - -

11. Afskrivning, olieprodukter
Indtægt ................................................ -0,9 0,8 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,9 0,8 - - - - -
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10. Afgift af visse olieprodukter
Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LB nr. 1118 af 26. sep-

tember 2014 med senere ændringer.
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 199,2 øre pr. liter pr. 1. januar 2018. For svovlfri dieselolie med
6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.), som er den mest udbredte dieselolie til
motorkøretøjer, udgør satsen 271,1 øre pr. liter pr. 1. januar 2018.

Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få af-
giften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset
fra 1,8 pct. af den aktuelle sats. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for
afgift. Olie anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der
betales afgift af elektriciteten. Der gives generelt ikke godtgørelse for olie anvendt til drift af
motorer eller til rumvarme mv.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisin-
dekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften
på procesenergi indekseres ikke. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret
2018 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 50 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre ca. 9.900 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, olieprodukter
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 7.350,9 7.513,1 7.500,0 7.600,0 - - -

10. Afgift af benzin
Indtægt ................................................ 7.350,9 7.513,1 7.500,0 7.600,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 7.350,9 7.513,1 7.500,0 7.600,0 - - -

11. Afskrivning, benzinafgifter
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -

10. Afgift af benzin
Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014

med senere ændringer.
Afgiften på blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

udgør 421,6 øre pr. liter pr. 1. januar 2018. For blyholdig benzin er satsen 505,3 øre pr. liter pr.
1. januar 2018. Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt.
Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisin-
dekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2017
til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen på denne konto
at give et merprovenu på ca. 40 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre ca. 7.500 mio. kr. i 2018.



§ 38.22.05.10. 37

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet forhøjet med 100 mio. kr. til 7.600
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

11. Afskrivning, benzinafgifter
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 10.863,8 10.609,2 10.370,0 10.690,0 - - -

10. Vægtafgift af motorkøretøjer
 mv.

Indtægt ................................................ 10.946,4 10.698,1 10.400,0 10.800,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 10.946,4 10.698,1 10.400,0 10.800,0 - - -

11. Afskrivning, vægtafgift
Indtægt ................................................ -82,6 -88,9 -30,0 -110,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -82,6 -88,9 -30,0 -110,0 - - -

10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.
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 og ejerafgiften er periodiske afgifter af samtlige køretøjer, der er registrerings-

pligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Vægtafgiften udgør for en almindelig per-
sonbil 3.520 kr. i 2018 (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtaf-
giften af lastvogne, busser og varevogne mv. 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 660-4.360 kr. i 2018.

 De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.
De gældende bestemmelser for vægtafgiften findes i Vægtafgiftsloven LB nr. 185 af 18. fe-

bruar af 2014 (vægtafgift) og for ejerafgiften i Brændstofforbrugsafgiftsloven LB nr. 40 af 16.
januar 2014 med senere ændringer.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 til-
lægsafgiften for varebiler, som anvendes privat. Indekseringen af vægt- og ejerafgiften samt til-
lægsafgiften sker via diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018. Efter brændstofforbrugsafgiftslo-
ven indekseres udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016 til og
med 2020, jf. LB nr. 40 af 16. januar 2014 med senere ændringer. Fra 2017 til 2018 udgør in-
dekseringen ca. 0,5 pct. Som en del af Aftalen forhøjes grundbeløbet for vægt-, ejerafgiften med
5,5 pct. fra 2018. Forhøjelsen af vægt-, ejer-, og udligningsafgiften og indekseringen skønnes at
medføre et merprovenu på 600 mio. kr. i 2018 på denne konto.

Med Aftale om en vækstpakke af juni 2014 gennemføres en harmonisering af afgifterne for
taxiområdet. Dermed omlægges de løbende afgifter for OST-biler, så alle køretøjer til erhvervs-
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mæssig persontransport fremover er fritaget for vægt- og ejerafgift, og der betales dobbelt ud-
ligningsafgift for dieselbiler.

Regeringen, Socialdemokraterne, og Det Radikale Venstre indgik den 9. oktober 2015 Aftale
om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler, hvorved elbiler indpasses fuldt
ud i ejer- og vægtafgiften fra 1. januar 2016. I Aftalen indgår en teknisk finansiering, hvorved
partikeludledningsafgiften udvides til også at omfatte ældre dieselvarebiler fra 1. januar 2017.
For brintbiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer- og vægtafgift i 2016-2018 og udvides
til at omfatte alle typer brændselsceller. Med tillægsaftalen af d. 18. april 2017 til Aftale om de
fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015 forlænges fritagelsen
for brændselscellebiler for registrerings-, ejer- og vægtafgift i yderligere 2 år.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 3 pct.
fra 2017 til 2018, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 10.800 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
| keparti om omlægning af bilafgifter af 21. september 2017. Aftalen indebærer, at ejerafgiften
| forhøjes med 500 kr. årligt for nye personbiler, og at der indføres nye trin i ejerafgiften for mere
| energieffektive personbiler. Opkrævningen af den nye højere ejerafgift sker fra den 1. juli 2018.
| Finansårsvirkningen af aftalen skønnes at medføre et merprovenu på ca. 80 mio. kr. i 2018 på
| denne konto.
| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet samlet set uændret i 2018 på bag-
| grund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2017.

11. Afskrivning, vægtafgift
Der skønnes i alt afskrevet restancer på 60 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 50 mio. kr. til et
| mindreprovenu på 110 mio. kr. i 2018 på baggrund af seneste forventninger til de ekstraordinære
| afskrivninger, jf. Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af 8. juni 2017 mellem
| regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
| Socialistisk Folkeparti.

38.23.03. Registreringsafgift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 17.562,8 19.514,1 20.570,0 21.140,0 - - -

10. Registreringsafgift af motorkøre-
 tøjer mv.

Indtægt ................................................ 17.607,4 19.539,2 20.600,0 21.200,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 17.607,4 19.539,2 20.600,0 21.200,0 - - -

11. Afskrivning, registreringsafgift
Indtægt ................................................ -44,6 -25,1 -30,0 -60,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -44,6 -25,1 -30,0 -60,0 - - -
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10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven

af alle personbiler, herunder vare- og lastvogne med tilladt totalvægt op til 4 tons samt motor-
cykler.

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 (Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motor-
køretøjer m.v.) blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære 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
Registreringsafgiftsloven LB nr. 29 af 10. januar 2014 med senere ændringer.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet. Skalaknækket er for personbiler 109.900
kr. i 2017.

Med lov nr. 411 af 11. maj 2012 (Lov om ændring af registreringsafgiftsloven) er reglerne
for fastsættelse af registreringsafgiften for demonstrations- og leasingbiler ændret. Regelændrin-
gen understøtter, at registreringsafgiften betales af bilens almindelige pris ved salg til bruger her
i landet.

Med Aftale om en vækstpakke af juni 2014 gennemføres en harmonisering af afgifterne for
taxiområdet. Dermed afskaffes registreringsafgiften for taxier, limousiner og sygetransportbiler,
så alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport er fritaget for registreringsafgift. Samtidig
afskaffes reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, så der fremover skal betales registre-
ringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner.

Regeringen, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre indgik den 9. oktober 2015 Aftale
om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler. Aftalen indebærer, at elbiler
indfases gradvist i registreringsafgiften over 5 år fra 2016, så de er fuldt indfasede i 2020. Elbi-
lernes elforbrug omregnes til et brændstofforbrug målt i km/l på baggrund af energiindhold.
Plug-in hybridbilernes elforbrug medregnes i opgørelsen af deres brændstofforbrug målt i km/l
på samme måde som for elbilerne. Medregningen indfases i registreringsafgiften fra 2016 på
samme måde som registreringsafgiften for elbiler. For brintbiler forlænges fritagelsen for regi-
strerings-, ejer- og vægtafgift i 2016-2018 og udvides til at omfatte alle typer brændselsceller.
Den midlertidige særregel om, at el til opladning af elbiler som led i momsregistreret virksomhed
sker til den lave processats, videreføres i 2016. Fradraget for radio i registreringsafgiften redu-
ceres til 400 kr. fra 1. januar 2016. Desuden afskaffes en særregel om skematisk værdiansættelse
for brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år fra 1. januar 2016. I Aftalen indgår
desuden en teknisk finansiering hvorved radiofradraget afskaffes fra 1. januar 2017. Der blev d.
18. april 2017 indgået en tillægsaftale til Aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og
brændselscellebiler af 9. oktober 2015. Aftalen indebærer, at indfasningen af registreringsafgiften
for elbiler udskydes med op til 2 år indtil et måltal på 5.000 nyregistrerede elbiler opgjort fra 1.
januar 2016, dog senest 1. januar 2019. Således er elbiler fuldt indfasede i registreringsafgiften
fra 2022. For brændselscellebiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer-, og vægtafgiften
også med yderligere 2 år. Der indføres et batterifradrag i årene 2017-21. Derudover forlænges
den midlertidige særregel om, at el til opladning af elbiler som led i momsregistreret virksomhed
sker til den lave processats til og med 2019. For el til opladning af elbusser videreføres særreglen
om lav elafgift yderligere 4 år indtil 1. januar 2024.

Som led i Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 forhøjes skalaknækket
for personbiler med 22.000 kr. og for motorcykler med 6.900 kr. (2017-niveau). Det vil sige at
i 2017 blev skalaknækket for personbiler hævet fra 84.600 kr. til 106.600 kr. og for motorcykler
hævet fra 26.700 kr. til 33.600 kr.
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I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og vær-
dien af biler i 2015. I 2016 blev der nyregistreret ca. 222.500 personbiler. Dette skønnes i 2017
at stige til ca. 240.000 personbiler og i 2018 til ca. 250.000 personbiler.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 22.200 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
| keparti om omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017. Aftalen indebærer en større om-
| lægning af registreringsafgiften, en forhøjelse og modernisering af den grønne ejerafgift, en
| stramning af afgiftsreglerne vedrørende leasing af biler, en gradvis forhøjelse af reparations-
| grænsen fra 2019 og en nedsættelse af registreringsafgiften for autocampere. Med aftalen ned-
| sættes registreringsafgiftens lave sats for personbiler og motorcykler fra 105 pct. til 85 pct., og
| skalaknækket forhøjes i 2018 for personbiler til 189.200 kr. og for motorcykler til 59.700 kr.
| Fradrag for sikkerhedsudstyr (ABS og ESP), som i forvejen er lovpligtigt, afskaffes, og samtidig
| forøges fradraget for selealarmer fra 200 kr. pr. selealarm til 1.000 kr. pr. selealarm, og fradraget
| for at få tildelt 5 stjerner på baggrund af Euro NCAP sikkerhedstest forhøjes fra 2.000 kr. til 8.000
| kr. Kilometergrænserne for tillæg og fradrag for god brændstoføkonomi forhøjes med 4 km/l til
| 20 km/l for benzinbiler og 22 km/l for dieselbiler.
| Derudover forhøjes tillægget for dårlig brændstoføkonomi fra 1.000 kr. pr. km/l til 6.000 kr.
| pr. km/l køretøjet tilbagelægger mindre end kilometergrænsen for fradrag og tillæg for god
| brændstoføkonomi. For varebiler forhøjes grænsen for betaling af registreringsafgift til 59.300
| kr. i 2018, mens grænsen for betaling af registreringsafgiften for kassevogne forhøjes til 38.200
| kr.
| Derudover er varebilerne også omfattet af afskaffelsen af fradrag for ABS og ESP, forhøjel-
| sen af kilometergrænserne for fradrag og tillæg for god brændstoføkonomi samt tillægget for
| dårlig brændstoføkonomi. Dermed er følgende satser for registreringsafgiften gældende i 2018:

| Med aftalen indføres der endvidere regler om genberegning og efteropkrævning af registre-
| ringsafgift for alle, der driver virksomhed ved at stille biler til rådighed mod betaling eller andet
| vederlag, dvs. leasingselskaber, udlejningsselskaber, demobiler mv. Samtidig bortfalder mulig-
| heden for, at bilen ved leasingperiodens ophør kan afgiftsberigtiges til restafgift baseret på prisen
| ved første indregistrering. Endelig udgår reglen om, at den afgiftspligtige værdi for brugte biler
| ikke kan overstige bilens oprindelige pris som ny. Det skønnes, at finansårsvirkningen for 2018
| vil udgøre et mindreprovenu på ca. 925 mio. kr. på denne konto.
| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet samlet set reduceret med 1.000 mio.
| kr. til 21.200 mio. kr. fra 22.200 mio. kr. i 2018 på baggrund af ovenstående, de seneste bud-
| getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2017.

| 2018
| Personbiler| 85 pct. af 189.200 kr. og 150 pct. af resten
| Satserne korrigeres hver måned.
| Motorcykler| 85 pct. af 9.800-59.700 kr. og 150 pct. af resten.
| Varebiler| 0 pct. af de første 59.300 kr. og 50 pct. af resten.
| Kassevogne mv. over 2,5 tons| 0 pct. af de første 38.200 kr. og 30 pct. af resten, dog højst
| 56.800 kr. for kassevogne mv. over 3,0 t.
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11. Afskrivning, registreringsafgift
Der skønnes afskrevet restancer på 30 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 30 mio. kr. til et
| mindreprovenu på 60 mio. kr. i 2018 på baggrund af seneste forventninger til de ekstraordinære
| afskrivninger, jf. Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af 8. juni 2017 mellem
| regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
| Socialistisk Folkeparti.

38.23.05. Ansvarsforsikring

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 1.531,7 1.533,6 1.600,0 1.600,0 - - -

10. Afgift af ansvarsforsikringer for
 motorkøretøjer mv.

Indtægt ................................................ 1.531,7 1.533,6 1.600,0 1.600,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.531,7 1.533,6 1.600,0 1.600,0 - - -

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.
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:

De gældende bestemmelser findes i Motoransvarsforsikringsloven LB nr. 213 af 27. februar
2017 med senere ændringer.  Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes en stigning i bilbe-
standen på ca. 3,2 pct. i 2017 og ca. 3 pct. i 2018, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 1.600 mio. kr. i 2018.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 392,8 433,3 449,0 484,0 - - -

10. Afgift af vejbenyttelse, danske
 køretøjer

Indtægt ................................................ 268,8 273,4 280,0 290,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 268,8 273,4 280,0 290,0 - - -

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift
Indtægt ................................................ -2,4 -1,0 -1,0 -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -2,4 -1,0 -1,0 -1,0 - - -

Turistbusser mv. 34,4 pct. af præmien.
Knallerter mv. 230 kr./år.
Øvrige køretøjer 42,9 pct. af præmien.
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20. Overførsel af afgift af vejbenyt-
telse fra køretøjer uden for afta-
lestater til Danmark
Indtægt ................................................ 116,3 160,8 150,0 180,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 116,3 160,8 150,0 180,0 - - -

40. Efterregulering af overførsel af
afgift af vejbenyttelse fra køre-
tøjer uden for aftalestater til

 Danmark
Indtægt ................................................ 10,1 - 20,0 15,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 10,1 - 20,0 15,0 - - -

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer
Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven, lov nr. 11 af 18. januar 2006

med senere ændringer.
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, 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 afgiftsopkrævningen 1. september 2003. Belgien udtrådte af afgiftsopkrævningen 1.
april 2016.

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.
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. i 2016. 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 15. august 2011

med senere ændringer.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på ca. 3,2 pct. i 2017 og

ca. 3 pct. i 2018.
På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 290 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift
Der skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr. i 2018.

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, Nederlandene og Luxembourg. Afgiften admi-
nistreres via it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne
har dermed direkte adgang 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. april 2016 er 20,456 pct. Belgien trådte
med virkning fra denne dato ud af aftalen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 160 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet forhøjet med 20 mio. kr. til 180
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.
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40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater
til Danmark

De bogførte indtægter på kontoen 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 2018 sker på baggrund af alle aftalestaternes aconto-
indtægter for 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 15 mio. kr. i 2018.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 8.189,9 7.687,6 7.520,0 7.285,0 - - -

10. Kuldioxidafgift af visse energi-
 produkter

Indtægt ................................................ 3.660,4 3.558,4 3.700,0 3.500,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 3.660,4 3.558,4 3.700,0 3.500,0 - - -

11. Afskrivning, kuldioxidafgift
Indtægt ................................................ -7,1 3,4 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -7,1 3,4 - - - - -

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)
Indtægt ................................................ 822,7 545,2 150,0 150,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 822,7 545,2 150,0 150,0 - - -

13. Afskrivning, afgift af kvælsto-
 foxider

Indtægt ................................................ - - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - - - - -

15. Afgift af svovl
Indtægt ................................................ 42,6 37,5 40,0 40,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 42,6 37,5 40,0 40,0 - - -

16. Afskrivning, afgift af svovl
Indtægt ................................................ -1,4 1,1 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,4 1,1 - - - - -

30. Emballageafgift
Indtægt ................................................ 663,0 684,8 690,0 690,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 663,0 684,8 690,0 690,0 - - -

31. Afskrivning, emballageafgift
Indtægt ................................................ -5,9 -1,7 -2,0 -2,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -5,9 -1,7 -2,0 -2,0 - - -

40. Afgift vedrørende CFC
Indtægt ................................................ 67,5 68,6 65,0 60,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 67,5 68,6 65,0 60,0 - - -

41. Afskrivning, afgift vedrørende
 CFC

Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
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43. Afgift af klorerede opløsnings-
 midler mv.

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

45. Afgift af bekæmpelsesmidler
Indtægt ................................................ 598,6 512,3 510,0 550,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 598,6 512,3 510,0 550,0 - - -

46. Afskrivning, afgift af bekæmpel-
 sesmidler

Indtægt ................................................ -0,4 0,4 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,4 0,4 - - - - -

50. Afgift af affald
Indtægt ................................................ 136,6 145,4 145,0 145,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 136,6 145,4 145,0 145,0 - - -

51. Afskrivning, afgift af affald
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -

60. Afgift af råstoffer
Indtægt ................................................ 145,3 148,0 150,0 160,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 145,3 148,0 150,0 160,0 - - -

61. Afskrivning, afgift af råstoffer
Indtægt ................................................ -0,5 0,5 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,5 0,5 - - - - -

65. Afgift af spildevand
Indtægt ................................................ 318,5 293,8 300,0 270,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 318,5 293,8 300,0 270,0 - - -

70. Afgift af ledningsført vand
Indtægt ................................................ 1.662,1 1.597,9 1.680,0 1.630,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.662,1 1.597,9 1.680,0 1.630,0 - - -

71. Afskrivning, afgift af lednings-
 ført vand

Indtægt ................................................ -0,6 0,4 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,6 0,4 - - - - -

75. Afgift af nikkel/cadmium batte-
 rier

Indtægt ................................................ 1,8 1,2 2,0 2,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1,8 1,2 2,0 2,0 - - -

76. Afskrivning af afgift på nik-
 kel/cadmium batterier

Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -

77. Afgift af pvc og ftalater
Indtægt ................................................ 18,8 17,7 20,0 20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 18,8 17,7 20,0 20,0 - - -

79. Afskrivning, afgift af pvc og fta-
 later

Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -

80. Afgift af kvælstof
Indtægt ................................................ 17,8 19,3 20,0 20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 17,8 19,3 20,0 20,0 - - -

81. Afskrivning afgift af kvælstof
Indtægt ................................................ -1,4 1,4 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,4 1,4 - - - - -
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85. Afgift af mineralsk fosfor i fo-
 derfosfat

Indtægt ................................................ 51,3 51,9 50,0 50,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 51,3 51,9 50,0 50,0 - - -

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter
Afgift af udledning af kuldioxid reguleres af CO

2
-afgiftsloven, jf. LB nr. 321 af 4. april 2011

med senere ændringer.
CO

2
-afgiften udgør 173,2 kr. pr. ton udledt CO

2
 i 2018. Der opkræves CO

2
-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 CO

2
-afgift er brændsler til fremstil-

ling af el på kvoteomfattede kraftvarmeanlæg. Brændsler anvendt til proces i kvoteomfattede
virksomheder er i udgangspunktet også fritaget for CO

2
-afgift. Yderligere er der fastsat fritagelser

for søtransport, luftfart og biobrændstoffer til transport. Desuden ydes et fast bundfradrag i af-
giften for virksomheder, der var særligt energiintensive før 2009.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisin-
dekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2017
til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen på denne konto
at give et merprovenu på ca. 20 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre ca. 3.500 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)
Afgift af udledning af NOx reguleres af kvælstofoxidafgiftsloven, jf. LB nr. 1072 af 26. au-

gust 2013 med senere ændringer.
Afgiften udgør 5,1 kr. pr. kg. udledt NOx pr. 1. januar 2018. NOx-afgiften omfatter også

NOx i brændslerne træ, træflis, affald og andre NOx-holdige brændsler, hvis de indfyres i større
fyringsanlæg. Såfremt kvælstofoxiderne fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes
til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Der er frita-
gelse for NOx-afgift for brændsler til fly og skibe.

Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev NOx-afgiftens grundbeløb nedsat fra
26,4 kr. pr. kg. udledt NOx til 5,0 kr. pr. kg udledt NOx fra 1. juli 2016, jf. lov nr. 1893 af 29.
december 2015. I forbindelse med nedsættelsen bortfaldt bundfradraget i NOx-afgiften for særligt
store udledere.

Fra og med 2016 indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset, se
mineralolieafgiftsloven, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2017
til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen på denne konto
at give et merprovenu på ca. 1 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre ca. 150 mio. kr. i 2018.

13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.
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15. Afgift af svovl
Afgift af svovl reguleres af svovlafgiftsloven, jf. LB nr. 335 af 18. marts 2015 med senere

ændringer.
Afgiften på svovl i afgiftspligtige brændsler udgør 23,4 kr. pr. kg. svovl pr. 1. januar 2018,

svarende til 11,7 kr. pr. kg. svovldioxid (SO
2
) udledt til luften. Svovlafgiften omfatter også svovl

i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fy-
ringsanlæg. 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. Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe. Loven in-
deholder et særligt bundfradrag i svovlafgiften for kul og jordoliekoks, hvis der er tale om tung
procesanvendelse, jf. CO

2
-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.

Ifølge mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisin-
dekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2017
til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen på denne konto
at give et merprovenu på ca. ¼ mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre ca. 40 mio. kr. i 2018.

16. Afskrivning, afgift af svovl
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

30. Emballageafgift
Emballageafgiften består af en volumenbaseret afgift, en afgift på bæreposer af papir og plast,

en afgift på engangsservice samt afgiften på pvc-folier til emballering af levnedsmidler. Den vo-
lumenbaserede afgift er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende
visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen
for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton, laminater eller andre materialer,
herunder glas, plast og metal. Satserne varierer endvidere efter emballagens volumen.  

Afgift af pvc-folier til emballering af levnedsmidler udgør 20,35 kr. pr. kg.
Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank

på mindst 5 liter. For poser af papir mv. udgør afgiften 10 kr. pr. kg., mens den udgør 22 kr. pr.
kg. for poser af plast mv.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgiften udgør 19,20 kr. pr.
kg.

De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB nr. 1236 af 4. oktober 2016 med
senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 710 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 20 mio. kr. til 690
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.
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31. Afskrivning, emballageafgift
Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2018.

40. Afgift vedrørende CFC
Der skal betales afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift). Afgiften er 30 kr.

pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer.
Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6

(svovlhexafluorid).
Afgiften for de enkelte HFC-, PFC- og SF6-stoffer udgør mellem 15 og 600 kr. pr. kg af-

hængig af de forskellige stoffers global warming potential (GWP).
De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB nr. 69 af 17. januar 2017 med se-

nere ændringer.
På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 65 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 5 mio. kr. til 60 mio.
| kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2017.

41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler mv.
Efter lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler opkræves der 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. 432 af 2. maj 2017

med senere ændringer.
På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 0 mio. kr. i 2018.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler
Der svares afgift af bekæmpelsesmidler. 
Afgiften er en mængdeafgift pr. liter eller pr. kg middel for plantebeskyttelsesmidler (pesti-

cider). Afgiften for det enkelte plantebeskyttelsesmiddel bestemmes på baggrund af midlets
sundhedsbelastning, miljøeffektbelastning og miljøadfærdsbelastning og aktivkoncentration. Af-
giften på biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler er en værdiafgift, der pålægges en-
grosprisen.

De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB nr. 232 af 26. februar
2015.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 550 mio. kr. i 2018.

46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

50. Afgift af affald
Der skal svares afgift til statskassen af affald, der deponeres og for affald, der anvendes til

energiformål. Reglerne for afgift af affald, der anvendes til energiformål, følger af kulafgiftsloven
mv.

Afgiften på affald, der deponeres, herunder også for farligt affald, udgør 475 kr. pr. ton.
De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB nr. 412 af 21. april 2017 med

senere ændringer.
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På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 145 mio. kr. i 2018.

51. Afskrivning, afgift af affald
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

60. Afgift af råstoffer
Der skal 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. 412 af 21. april 2017

med senere ændringer.
På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 150 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet forhøjet med 10 mio. kr. til 160 mio.
| kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2017.

61. Afskrivning, afgift af råstoffer
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

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:
- 30 kr. pr. kg. totalnitrogen,
- 165 kr. pr. kg. totalfosfor og
- 16,5 kr. pr. kg. organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (mo-

dificeret)).
Visse erhverv er omfattet af en lempelse i afgiften.
De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB nr. 1323 af 11. november

2016 med senere ændringer.
På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 280 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 10 mio. kr. til 270
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

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 6,18 kr. pr. m3 i 2018.
Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 afgiften
af ledningsført vand foretages ved diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018.

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.

Der er indført et bidrag til drikkevandsbeskyttelse i afgiften på ledningsført vand. Drikke-
vandsbidraget udgør 19 øre pr. m3 i 2018. Drikkevandsbidraget ophører i 2021, jf. lov nr. 538
af 29. april 2015. Den samlede betaling for ledningsført vand udgør dermed 6,37 kr. pr. m3 i 2018.
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De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB nr. 962 af 27. juni 2013
med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 1.630 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
| parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der in-
| debærer en lempelse af afgiften på ledningsført vand, der forbruges i private campingvogne på
| campingpladser og i lystbåde i havne. Lempelsen betyder, at den statslige afgift på vand kan
| godtgøres fuldt ud. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på
| ca. 5 mio. kr. i 2018.
| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet samlet set uændret i 2018 på bag-
| grund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2017.

71. Afskrivning, afgift af ledningsført vand
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

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. 244 af 10.
marts 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 2 mio. kr. i 2018.

76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

77. Afgift af pvc og ftalater
Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus

evt. ftalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og ftalater. Der
er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg. pvc og 7 kr. pr. kg. ftalater.

De gældende bestemmelser om afgift af pvc og ftalater findes i LB nr. 253 af 19. marts 2007.
På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 20 mio. kr. i 2018.

79. Afskrivning, afgift af pvc og ftalater
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

80. Afgift af kvælstof
Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger mv.

Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab mv. efter Miljø- og Fødevareministeriets reg-
ler, er dog fritaget for afgift. Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof. Afgiften kan godtgøres
ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere lastbilers udledning af
NOx. 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 LB nr. 1357 af 18. november 2016
med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 20 mio. kr. i 2018.
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81. Afskrivning afgift af kvælstof
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat
Der skal svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfater samt af varer, som indeholder fo-

derfosfat, 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.

De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i LB nr. 1290
af 5. november 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 50 mio. kr. i 2018.
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38.27. Afgifter på spil mv.

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 1.807,2 1.854,1 1.875,0 2.036,0 - - -

10. Afgift af spil ved væddeløb
Indtægt ................................................ 13,5 12,9 15,0 1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 13,5 12,9 15,0 1,0 - - -

11. Afskrivning af afgift af spil og
 væddeløb

Indtægt ................................................ - - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - - - - -

20. Afgift af gevinster ved lotterispil
 mv.

Indtægt ................................................ 288,5 241,1 260,0 280,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 288,5 241,1 260,0 280,0 - - -

40. Kasinoafgift
Indtægt ................................................ 197,0 221,7 220,0 225,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 197,0 221,7 220,0 225,0 - - -

50. Afgift af spilleautomater
Indtægt ................................................ 605,9 640,4 625,0 625,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 605,9 640,4 625,0 625,0 - - -

60. Afgift af væddemål
Indtægt ................................................ 397,4 404,5 420,0 480,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 397,4 404,5 420,0 480,0 - - -

70. Afgift af online kasinospil
Indtægt ................................................ 260,7 288,9 290,0 380,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 260,7 288,9 290,0 380,0 - - -

80. Det Danske Klasselotteri A/S
Indtægt ................................................ 44,3 44,6 45,0 45,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 44,3 44,6 45,0 45,0 - - -

10. Afgift af spil ved væddeløb
Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, betales en afgift på 11 pct. af

bruttospilleindtægten ved spil på heste- og hundevæddeløb. Der skal endvidere betales en til-
lægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospilleindtægt, der overstiger 16,7 mio.
kr.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev væddemål
på heste- og hundevæddeløb liberaliseret pr. 1. januar 2018, således at de ligestilles med væd-
demål på øvrige sportsgrene. Afgift af spil ved væddeløb er således også ligestillet med afgift
af andre væddemål, og provenuet herfra indgår fremover på § 38.27.01.60. Afgift af væddemål.
Liberaliseringen forventes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 12 mio. kr. i fi-
nansåret 2018.

På baggrund heraf skønnes provenuet at udgøre 1 mio. kr. i 2018.
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11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb
 Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.
Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, betales en gevinstafgift på 15

pct. af gevinster over 200 kr. ved spil på lotteri, klasselotteri og gevinstopsparing. Ved spil på
almennyttige lotterier, spil i forbindelse med offentlige forlystelser og spil uden indsats betales
en gevinstafgift på 17,5 pct. af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger
200 kr.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev onlinebingo
liberaliseret pr. 1. januar 2018. Provenuet fra afgift af onlinebingo indgår fremover på §
38.27.01.70 Afgift af online kasinospil. Liberaliseringen forventes at medføre et mindreprovenu
på denne konto på ca. 5 mio. kr. i finansåret 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 280 mio. kr. i 2018.

40. Kasinoafgift
Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, 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.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 230 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 5 mio. kr. til 225
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

50. Afgift af spilleautomater
Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til

udbud af spil på spilleautomater med gevinster betale en afgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten.
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 af-
giftsperioden 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 derudover.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 625 mio. kr. i 2018.

60. Afgift af væddemål
Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til

udbud af spil på væddemål betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.
Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale

Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev væddemål
på heste- og hundevæddeløb liberaliseret pr. 1. januar 2018, således at de ligestilles med væd-
demål på øvrige sportsgrene. Liberaliseringen forventes at medføre et merprovenu på denne konto
på ca. 22 mio. kr. i finansåret 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 470 mio. kr. i 2018.
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| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet forhøjet med 10 mio. kr. til 480
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

70. Afgift af online kasinospil
Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til

udbud af spil i et onlinekasino betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.
Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale

Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev onlinebingo
liberaliseret pr. 1. januar 2018. Liberaliseringen forventes at medføre et merprovenu på denne
konto på ca. 21 mio. kr. i finansåret 2018.
På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes
provenuet at udgøre 360 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet forhøjet med 20 mio. kr. til 380
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

80. Det Danske Klasselotteri A/S
Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, betales en afgift på 6 pct. af

indskudssummen ved spil på Klasselotteriet.
På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 45 mio. kr. i 2018.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 3.864,7 3.974,9 4.054,0 3.961,0 - - -

10. Afgift af spiritus
Indtægt ................................................ 1.181,1 1.206,7 1.225,0 1.245,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.181,1 1.206,7 1.225,0 1.245,0 - - -

11. Afskrivning, afgift på spiritus
Indtægt ................................................ -0,9 -6,9 -2,0 -5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,9 -6,9 -2,0 -5,0 - - -

20. Afgift af vin
Indtægt ................................................ 1.752,9 1.790,8 1.825,0 1.775,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.752,9 1.790,8 1.825,0 1.775,0 - - -

21. Afskrivning, afgift af vin
Indtægt ................................................ -6,9 -0,9 -2,0 -2,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -6,9 -0,9 -2,0 -2,0 - - -

30. Afgift af øl
Indtægt ................................................ 917,9 952,1 975,0 950,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 917,9 952,1 975,0 950,0 - - -

31. Afskrivning, øl
Indtægt ................................................ -12,3 -0,5 -2,0 -5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -12,3 -0,5 -2,0 -5,0 - - -
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40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
Indtægt ................................................ 33,0 33,5 35,0 3,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 33,0 33,5 35,0 3,0 - - -

10. Afgift af spiritus
Efter lov om afgift af spiritus mm., jf. LB nr. 82 af 21. januar 2016 med senere ændringer,

udgør spiritusafgiften 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler

på 2,8 pct. i 2018.
På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 1.250 mio. kr. i 2018.01.22

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
| parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der in-
| debærer indførelsen af en afgiftslempelse for små producenter af spiritus. Finansårsvirkningen
| på denne konto skønnes med usikkerhed at udgøre et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, afgift på spiritus
Der skønnes afskrevet restancer på 5 mio. kr. i 2018.

20. Afgift af vin
Der betales afgift af vin efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin mm., jf. LB nr. 289 af 23.

marts 2017 med senere ændringer.
Afgift af vin og frugtvin mm. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousse-

rende vin, hedvin og frugtvin.
Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 2018 forventes at indbringe et
merprovenu på denne konto på ca. 65 mio. kr. i finansåret 2018.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler
på 2,8 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 1.875 mio. kr. i 2018.

| Afgiftssatser for vin og frugtvin mm.:

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
| og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der indebærer
| en annullering af den planlagte indeksering af vinafgiften pr. 1. januar 2018, herudover afskaffes
| tillægsafgiften på alkoholsodavand pr. 1. januar 2018, hvilket forventes at medføre hjemvendt
| grænsehandel med alkoholsodavand. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes samlet at ud-
| gøre et mindreprovenu på ca. 50 mio. kr. i 2018, heraf et mindreprovenu på ca. 65 mio. kr. som
| følge af annullering af indekseringen og et merprovenu på ca. 15 mio. kr. som følge af afskaf-
| felsen af tillægsafgiften på alkoholsodavand.
| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 50 mio. kr. til 1.775
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

| Pr. 1.1.2018
| Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol...........................| 5,34 kr. pr. liter
| Ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin) ..........| 11,61 kr. pr. liter
| Ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin)..........| 15,55 kr. pr. liter
| Tillægsafgift for mousserende vin.........................................................................| 3,35 kr. pr. liter
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21. Afskrivning, afgift af vin
Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2018.

30. Afgift af øl
Efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin mm., jf. LB nr. 289 af 23. marts 2017 med senere

ændringer, udgør afgiften på øl 56,02 kr. pr. liter 100 pct. alkohol.
Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let-, hvidt-

og skibsøl er fritaget for afgift.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler

på 2,8 pct. i 2018.
På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 1.000 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 50 mio. kr. til 950
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

31. Afskrivning, øl
Der skønnes afskrevet restancer på 5 mio. kr. i 2018.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
Der betales tillægsafgift af vin- og maltbaserede alkoholsodavand efter lov om afgift af øl,

vin og frugtvin mm., jf. LB nr. 289 af 23. marts 2017 med senere ændringer, og af spiritusbaseret
alkoholsodavand efter lov om afgift af spiritus mm., jf. LB nr. 82 af 21. januar 2016 med senere
ændringer.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 dis-
kretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand udgør 10,07 kr. pr. liter pr. 1. januar 2018,
mens satserne er 7,52 kr. pr. liter vinbaseret alkoholsodavand og 4,90 kr. pr. liter spiritusbaseret
alkoholsodavand.

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 Sundheds- og Ældreministeriets § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på
alkoholsodavand til en række konkrete sundhedsfremmende projekter, jf. § 38.81.05.10. Over-
førsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer.
Overførslen til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand udgør 5 mio. kr. i
2018. Merprovenuet som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efter-
følgende år overføres fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriets § 10.21.03.10.
Statstilskud til sundhedsområdet og medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for
tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til fi-
nansiering af visse sundhedsfremmende initiativer.

Overførslen til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet udgør 30 mio. kr. i 2018.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler

på 2,8 pct. i 2018.
På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 35 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
| parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der in-
| debærer at tillægsafgifterne på alkoholsodavand afskaffes pr. 1. januar 2018. Finansårsvirkningen
| på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 32 mio. kr. i 2018.
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38.28.03. Tobaksafgift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 7.743,0 7.108,7 7.420,0 7.545,0 - - -

10. Tobaksafgift
Indtægt ................................................ 7.768,7 7.124,1 7.450,0 7.575,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 7.768,7 7.124,1 7.450,0 7.575,0 - - -

11. Afskrivning, tobaksafgift
Indtægt ................................................ -25,7 -15,4 -30,0 -30,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -25,7 -15,4 -30,0 -30,0 - - -

10. Tobaksafgift
Der betales afgift af cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos efter

lov om tobaksafgifter, jf. LB nr. 379 af 1. april 2014 med senere ændringer.
Afgiften på cigaretter udgør 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.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 blev afgiften på cigarer, cerutter og
cigarillos forhøjet, og der indførtes en minimumsafgift. Herudover indekseres stykafgiften med
1,8 pct. årligt fra 2017 til 2020, og minimumsafgiften reguleres tilsvarende. Fra 1. januar 2018
udgør afgiften 51,8 øre pr. stk. plus 10 pct. af detailprisen inkl. moms. Minimumsafgiften udgør
132,6 øre pr. stk. inkl. moms. 

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler
på 2,8 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 6.975 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet forhøjet med 600 mio. kr. til 7.575
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

11. Afskrivning, tobaksafgift
Der skønnes afskrevet restancer på 30 mio. kr. i 2018.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 2.674,5 2.807,5 2.845,0 2.720,0 - - -

10. Afgift af chokolade mv.
Indtægt ................................................ 2.404,6 2.498,0 2.525,0 2.425,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 2.404,6 2.498,0 2.525,0 2.425,0 - - -

11. Afskrivning, afgift af chokolade
Indtægt ................................................ -29,2 -15,1 -10,0 -15,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -29,2 -15,1 -10,0 -15,0 - - -
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20. Afgift af konsumis
Indtægt ................................................ 297,3 324,5 330,0 310,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 297,3 324,5 330,0 310,0 - - -

21. Afskrivning, afgift af konsumis
Indtægt ................................................ -0,2 0,1 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,2 0,1 - - - - -

40. Afgift af mineralvand mv.
Indtægt ................................................ 1,0 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1,0 - - - - - -

41. Afskrivning, afgift af mineral-
 vand mv.

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

10. Afgift af chokolade mv.
Der betales afgift af chokolade mv. efter lov om afgift af chokolade og sukkervarer mm., jf.

LB nr. 1163 af 5. september 2016 med senere ændringer.
Pr. 1. januar 2018 udgør afgiften 27,39 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker

overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen udgør 23,30 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat
sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 2018 forventes at indbringe et
merprovenu på denne konto på ca. 85 mio. kr. i finansåret 2018.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler
på 2,8 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 2.650 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
| parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der in-
| debærer at den planlagte indeksering af afgiften på chokolade- og sukkervarer annulleres pr. 1.
| januar 2018. Herudover halveres råstofafgiften på nødder pr. 1. januar 2018 og afskaffes pr. 1.
| januar 2020. Pr. 1. januar 2018 udgør afgiften på chokolade- og sukkervarer 25,97 kr. pr. kg for
| varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen udgør 22,08 kr. pr.
| kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g. Finansårsvirkningen på
| denne konto skønnes samlet at udgøre et mindreprovenu på ca. 180 mio. kr. i 2018, heraf et
| mindreprovenu på ca. 95 mio. kr. som følge af annullering af indekseringen og ca. 85 mio. kr.
| som følge af halvering af råstofafgiften.
| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 45 mio. kr. til 2.425
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

11. Afskrivning, afgift af chokolade
Der skønnes afskrevet restancer på 10 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 5 mio. kr. til -15
| mio. kr. i 2018 på baggrund af en forventning om højere afskrivninger end skønnet i august.
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20. Afgift af konsumis
Der betales afgift af konsumis efter lov om afgift af konsumis, jf. LB nr. 1248 af 5. oktober

2016 med senere ændringer.
Pr. 1. januar 2018 udgør afgiften 7,36 kr. pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g

tilsat sukker pr. 100 ml. og 5,88 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5
g pr. 100 ml.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler
på 2,8 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 350 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
| parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der in-
| debærer at den planlagte indeksering af afgift af konsum-is annulleres pr. 1. januar 2018. Pr. 1.
| januar 2018 udgør afgiften 6,98 kr. pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g tilsat sukker
| pr. 100 ml. og 5,58 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.
| Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 15 mio. kr. i
| 2018.
| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 25 mio. kr. til 310
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

21. Afskrivning, afgift af konsumis
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

40. Afgift af mineralvand mv.
Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-

beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og
konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK af april 2013,
jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013, blev afgiften på mineralvand halveret pr. 1. juli 2013 og afskaffet
pr. 1. januar 2014.

Der er derfor ikke provenu på denne konto i 2018.

41. Afskrivning, afgift af mineralvand mv.
Der skønnes ingen afskrivninger på denne konto i 2018.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 408,8 413,8 430,0 380,0 - - -

10. Afgifter i henhold til lov om
 forskellige forbrugsafgifter

Indtægt ................................................ 409,0 413,7 430,0 380,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 409,0 413,7 430,0 380,0 - - -
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11. Afskrivning, afgifter i henhold
til lov om forskellige forbrugsaf-

 gifter
Indtægt ................................................ -0,2 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,2 0,0 - - - - -

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter
Der betales afgift af glødelamper, kaffe, te og cigaretpapir mv. efter lov om forskellige for-

brugsafgifter, jf. LB nr. 1484 af 30. november 2015 med senere ændringer.
Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper mv., kaffe mv., te mv. og ciga-

retpapir mv.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 forbrugs-
afgifterne foretages ved diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018. Forhøjelsen i 2018 forventes
at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 20 mio. kr. i finansåret 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 430 mio. kr. i 2018.

| Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

| Bemærkninger: 1) Glødelamper bortset fra autopærer.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
| og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af den 12. november 2017, der inde-
| bærer at den planlagte indeksering af forbrugsafgifterne annulleres pr. 1. januar 2018. Herudover
| afskaffes afgifterne på te og teekstrakter mv. pr. 1. januar 2018. Finansårsvirkningen på denne
| konto skønnes samlet at udgøre et mindreprovenu på ca. 30 mio. kr. i 2018, heraf et mindrepro-
| venu på ca. 25 mio. kr. som følge af annullering af indekseringen og ca. 5 mio. kr. som følge
| af afskaffelsen af teafgiften.
| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 20 mio. kr. til 380
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

| Pr. 1.1.2018
| Glødelamper mv.
| Almindelige glødelamper 1) .............................................................................................| 2,60 kr. pr. stk.
| Autopærer ..........................................................................................................................| 3,22 kr. pr. stk.
| Damplamper, herunder lysstofrør .....................................................................................| 8,79 kr. pr. stk.
| Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg) ......................................................| 0,59 kr. pr. stk.

| Kaffe mv.
| Rå kaffe .............................................................................................................................| 6,39 kr. pr. kg
| Brændt kaffe......................................................................................................................| 7,67 kr. pr. kg
| Kaffeekstrakter ..................................................................................................................| 16,61 kr. pr. kg
| Kaffeerstatninger mv.........................................................................................................| 0,75 kr. pr. kg

| Te mv.
| Te .......................................................................................................................................| 0,00 kr. pr. kg
| Teekstrakter mv.................................................................................................................| 0,00 kr. pr. kg

| Cigaretpapir mv.
| Cigaretpapir .......................................................................................................................| 0,05 kr. pr. stk.
| Kardusskrå og snus ...........................................................................................................| 73,85 kr. pr. kg
| Anden røgfri tobak............................................................................................................| 268,44 kr. pr. kg



60 § 38.28.11.11.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.28.21. Øvrige afgifter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 125,1 120,8 125,0 130,0 - - -

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer
Indtægt ................................................ 125,1 120,8 125,0 130,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 125,1 120,8 125,0 130,0 - - -

21. Afskrivning, afgift af lystfartøjs-
 forsikring

Indtægt ................................................ - - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - - - - -

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer
Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven, jf. LB nr. 165

af 8. februar 2017 med senere ændringer.
Afgiften udgør 1,34 pct. årligt af forsikringssummen.
På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 130 mio. kr. i 2018.

21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.28.71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 170,8 124,0 130,0 130,0 - - -

10. Diverse afgifter
Indtægt ................................................ 185,7 155,8 160,0 160,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 185,7 155,8 160,0 160,0 - - -

11. Afskrivninger, blandede told og
 afgifter

Indtægt ................................................ -18,6 -31,9 -30,0 -30,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -18,6 -31,9 -30,0 -30,0 - - -

20. Diverse ophævede skatter
Indtægt ................................................ 3,7 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 3,7 - - - - - -
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10. Diverse afgifter
På kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere indtægtsføres på

en 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 forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller
placeres på andre finanslovskonti, blive bogført på denne konto. Afgifter af foreløbige fastsæt-
telser indtægtsføres ligeledes på denne konto. Fra og med 2. kvartal 2015 indgår tillige restbeløbet
vedrørende mineralvandsafgiften, der hidtil har indgået på konto § 38.28.05.40. Afgift af mine-
ralvand mv.

Provenuet skønnes at udgøre 160 mio. kr. i 2018.

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 30 mio. kr. i 2018.

20. Diverse ophævede skatter
Hidtil er reguleringer af forbrugsrenteafgift, kapitaltilførelsesafgift og aktieafgift, der alle har

været ophævet i en årrække, indgået på kontoen. Fra og med 2015 indgår tillige restbeløb ved-
rørende den statslige andel af frigørelsesafgiften, der hidtil har indgået på konto § 38.19.01.10.
Frigørelsesafgift. Frigørelsesafgiften blev ophævet for ejendomme, der skifter status fra landzone
til by- eller sommerhuszone fra og med 1. januar 2004.

Der skønnes ingen indtægter i videre omfang på kontoen i 2018.
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Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 7.186,1 7.989,2 8.450,0 8.900,0 - - -

10. Lønsumsafgift
Indtægt ................................................ 7.199,5 7.993,6 8.455,0 8.905,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 7.199,5 7.993,6 8.455,0 8.905,0 - - -

11. Afskrivning, lønsumsafgift
Indtægt ................................................ -13,4 -4,4 -5,0 -5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -13,4 -4,4 -5,0 -5,0 - - -

10. Lønsumsafgift
Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven be-

tale lønsumsafgift efter følgende satser i 2018:

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB nr. 239 af 7. marts 2017 med
senere ændringer.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti
om en skattereform af juni 2012, jf. lov nr. 1255 af 18. december 2012, forhøjes lønsumsafgiften
for finansiel virksomhed gradvist frem til 2021.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013, forhøjes
lønsumsafgiften for finansiel virksomhed yderligere. Afgiftsforhøjelserne sker gradvist frem til
2021 for at kompensere for den selskabsskattelettelse, der indgår i samme aftale. Lønsumsaf-
giftssatsen for finansiel virksomhed forhøjes fra 14,1 pct. i 2017 til 14,5 pct. i 2018 og vil derefter
stige gradvist frem til 2021. Finansårsvirkningen som følge af forhøjelsen fra 14,1 pct. til 14,5
pct. skønnes til ca. 180 mio. kr. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre ca. 8.955 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet reduceret med 50 mio. kr. til 8.905
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

Finansiel virksomhed 14,5 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



§ 38.41.02.11. 63

11. Afskrivning, lønsumsafgift
Der skønnes afskrevet restancer på 5 mio. kr. i 2018.

38.42. Afgift på arbejdsskader

38.42.01. Afgift på arbejdsskader

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 302,1 319,1 400,0 580,0 - - -

10. Afgift på arbejdsskader
Indtægt ................................................ 302,1 319,1 400,0 580,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 302,1 319,1 400,0 580,0 - - -

11. Afskrivninger, afgift på arbejds-
 skader

Indtægt ................................................ - - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - - - - -

10. Afgift på arbejdsskader
Arbejdsskadeafgiften beregnes på grundlag af arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets

Erhvervssygdomssikring og summen af erstatninger mv. som følge af arbejdsulykker. Afgiften
betales årligt af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

De gældende bestemmelser om arbejdsskadeafgiften findes i lov nr. 1345 af 21. december
2012 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 450 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er provenuskønnet forhøjet med 130 mio. kr. til 580
| mio. kr. i 2018 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2017.

11. Afskrivninger, afgift på arbejdsskader
Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.
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Renteindtægter mv.

38.61. Renteindtægter mv.

38.61.01. Renteindtægter mv.
På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsop-

krævningen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 4.138,6 4.387,4 3.300,0 4.000,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4.125,0 5.787,8 4.300,0 4.900,0 - - -

10. Renteindtægt vedr. restancer
Udgift ................................................... 0,0 0,2 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 2.964,0 4.176,8 3.000,0 3.800,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2.964,0 4.176,8 3.000,0 3.800,0 - - -

11. Afskrivninger, restancer
Udgift ................................................... 2.321,8 539,8 1.400,0 2.100,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2.321,8 539,8 1.400,0 2.100,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

20. Rentegodtgørelse til personer
 mv.

Udgift ................................................... 212,8 531,2 400,0 400,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 212,8 531,2 400,0 400,0 - - -

21. Forrentning ved forhøjelse af
 skatteansættelser, personer

Indtægt ................................................ 232,3 314,8 300,0 300,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 232,3 314,8 300,0 300,0 - - -

30. Rentegodtgørelse til selskaber
 mv.

Udgift ................................................... 1.604,0 3.316,1 1.500,0 1.500,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.604,0 3.316,1 1.500,0 1.500,0 - - -

31. Forrentning ved forhøjelse af
skatteansættelser, selskaber mv.
Indtægt ................................................ 928,7 1.296,3 1.000,0 800,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 928,7 1.296,3 1.000,0 800,0 - - -

10. Renteindtægt vedr. restancer
På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.
Morarentereglerne og reglerne om lånerenter findes primært i lov nr. 169 af 15. marts 2000

om opkrævning af skatter og afgifter (opkrævningsloven), jf. LB nr. 1180 af 30. september 2015
med senere ændringer, men tillige også i enkeltlove og EU-regulering. Langt størstedelen af de
skatter og afgifter, som virksomhederne skal indbetale, sker fra 1. august 2013 via deres skatte-
konto, hvor også tilbagebetalinger af skatter og afgifter sker. En negativ saldo på skattekontoen
forrentes på dagsbasis med månedlig rentetilskrivning. Rentesatsen udgør i 2017 0,8 pct. pr.
måned og forudsættes uændret i 2018. Denne rente består af en tillægsprocentsats på 0,7 pct. og
en variabel basisrente på 0,1 pct., der fastsættes på grundlag af renteforholdene i juli, august og
september i det foregående år. Ved for sen indbetaling af personlige skatter forudsættes rente-
satsen at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2018.
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Renteindtægterne skønnes til 3.800 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivninger, restancer
På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område.

Udgiften skønnes i 2018 til 1.100 mio. kr.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsskønnet opjusteret med ca. 900 mio. kr. i 2018
| på baggrund af seneste forventninger til de ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale mellem rege-
| ringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
| Socialistisk Folkeparti om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsskønnet samlet set opjusteret med 1.000 mio. kr.
| til en samlet udgift på 2.100 mio. kr. i 2018 på baggrund af ovenstående, de seneste budgette-
| ringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2017.

20. Rentegodtgørelse til personer mv.
På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af

personskat mv. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2018 uændret at udgøre
0,5 pct. pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU.

På baggrund af udviklingen i renteindtægterne skønnes den samlede udgift på kontoen at
udgøre 400 mio. kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
| og Det Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der inde-
| bærer en ændring af renten til opkrævning af personers skat. Fra 2019 forhøjes dag-til-dag renten
| og restskattetillægget med 0,5 pct.-point, mens minimumsgodtgørelsen ved overskydende skat
| nedsættes til 0 pct. Mindreudgiften og merindtægten af aftalen bliver regnskabsført i 2019 (hvor
| indtægterne/udgifter falder), men bliver i nationalregnskabet konteret til indkomståret 2018 (hvor
| aktiviteten falder).

21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer
På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansæt-

telsesændringer efter 1. september i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel,
skønnes i 2018 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned.

Med baggrund i indtægterne i de seneste år skønnes indtægten på kontoen at udgøre 300 mio.
kr. i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
| og Det Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der inde-
| bærer en ændring af renten ved opkrævning af personers skat, jf. ovenfor.
| I medfør af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre,
| SF og Alternativet om styrket kontrol og vejledning af 28. november 2018 justeres rentesatserne
| ved opkrævning af personers skat yderligere, således at der tilvejebringes 10 mio. kr. årligt.
| Renterne vil dermed blive yderligere justeret fra 2019.

30. Rentegodtgørelse til selskaber mv.
På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af

selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes uændret at udgøre 0,8 pct. pr.
måned i 2018. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a.
moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens
udlånsrente tillagt 8 procentpoint i tillæg (8,05 pct. p.a. i 2017).

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 1.500 mio. kr. i 2018.
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31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber mv.
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 2018 uændret at udgøre 0,8 pct. pr. måned.

Indtægten på kontoen skønnes at udgøre ca. 800 mio. kr. i 2018.
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Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.04. Overførsel til Miljø- og Fødevareministeriet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 185,9 - - - - - -

30. Overførsel til forskellige aktivi-
teter under Miljø- og Fødevare-

 ministeriet
Udgift ................................................... 185,9 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 185,9 - - - - - -

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljø- og Fødevareministeriet

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev bidraget til drikkevandsbeskyttelse,
der opkræves sammen med afgiften på ledningsført vand, overført til Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet. Denne overførsel er fra 2016 erstattet af bevillinger, jf. lov nr. 538 af 29. april 2015.

38.81.05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 35,0 35,0 35,0 - - - -

10. Overførsel til Sundheds- og Æl-
dreministeriet til finansiering af
visse sundhedsfremmende initia-

 tiver
Udgift ................................................... 5,0 5,0 5,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 5,0 5,0 5,0 - - - -

20. Overførsel til Sundheds- og Æl-
dreministeriet til finansiering af
visse sundhedsfremmende initia-

 tiver
Udgift ................................................... 30,0 30,0 30,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 30,0 30,0 30,0 - - - -



68 § 38.81.05.10.

10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfrem-
mende initiativer

Med lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven nr. 1392 af 20. december 2004
blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført. Med lov nr. 626 af 11. juni 2010 ændredes til-
lægsafgiften, således at afgiftsfritagelsen for frugtvinsbaseret 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 Sundheds- og Ældreministeriet §
16.21.36.20. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket be-
handlingsindsats mod alkoholmisbrug, jf. § 38.28.01.40. Tillægsafgift af alkoholsodavand.

I 2018 udgør overførslen 5 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Indbetalte til-
lægsafgifter på alkoholsodavand.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
| og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer en
| afskaffelse af tillægsafgifterne på alkoholsodavand pr. 1. januar 2018. Finansårsvirkningen på
| denne konto skønnes at udgøre en mindreudgift på 5 mio. kr. i 2018.
| I forbindelse med ændringsforslaget affattes sætningen således: " ad 43. Interne statslige
| overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 16.21.02.40. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholso-
| davand."

20. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet 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 Indenrigsmini-
steriet § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet. Overførslen medfinansierer initiativer
vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.28.01.40. Tillægsafgift af al-
koholsodavand.

I 2018 udgør overførslen 30 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 10.21.03.10. Indbetalte til-
lægsafgifter på alkoholsodavand.

| I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
| og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer at
| afskaffe tillægsafgifterne på alkoholsodavand pr. 1. januar 2018. Finansårsvirkningen på denne
| konto skønnes at udgøre en mindreudgift på 30 mio. kr. i 2018.



§ 38. 69

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på fi-

nansloven 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.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1983 og fremstår uændret hertil.
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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