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§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 11.523,6 11.815,4 291,8
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -0,4 38,4 38,8
Indtægtsbudget ....................................................................... 1.567,3 584,5 2.151,8

Fællesudgifter ........................................................................................... 832,4 28,3
9.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 832,4 28,3

Skatteforvaltning ...................................................................................... 9.938,4 134,1
9.31. Skatteforvaltning ............................................................................. 9.938,4 134,1

Spilleforvaltning ....................................................................................... 90,0 82,2
9.41. Spilleforvaltning .............................................................................. 90,0 82,2

Forvaltningsordninger ............................................................................. 1.307,5 2.206,4
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger ......................... 1.307,5 2.206,4

Overenskomster, løn mv. ......................................................................... 270,0 31,4
9.61. Overenskomster, løn mv. ................................................................ 270,0 31,4

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 11.722,0 730,5
Interne statslige overførsler ....................................................................... 12,2 13,4
Øvrige overførsler ...................................................................................... 530,1 1.233,4
Finansielle poster ....................................................................................... 151,6 488,7
Kapitalposter ............................................................................................... 22,4 16,4
Aktivitet i alt .............................................................................................. 12.438,3 2.482,4
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -248,0 -248,0
Bevilling i alt ............................................................................................. 12.149,0 2.234,4
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

9.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) .................. 281,7 -
02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ...................... 437,1 -
03. Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område

(Driftsbev.) .............................................................................. 10,2 -
51. Retssager mv. .......................................................................... 103,1 27,0
52. Renter ...................................................................................... - 1,0
79. Reserver og budgetregulering ................................................. - -

 Skatteforvaltning

9.31. Skatteforvaltning
01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) . 3.269,6 -
02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) 817,6 -
03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) . 420,7 -
04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) ........... 540,1 -
05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) ......... 219,7 -
06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105

og 106) (Driftsbev.) ................................................................ 3.924,3 -
08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og

105) (Driftsbev.) ...................................................................... 612,3 -

 Spilleforvaltning

9.41. Spilleforvaltning
01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ....................... 7,8 -

 Forvaltningsordninger

9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger
02. Kompensation af kommuner for genoptagelse af for meget

betalt ejendomsskat (Lovbunden) ........................................... - -
03. Justering af reguleringsprocent for grundskyld (tekstanm.

110) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105) ........... - 62,5
13. Godtgørelser mv. (Lovbunden) ............................................... 204,1 -
14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for-

eninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ........................... 169,8 -
15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
16. Bo- og gaveafgift .................................................................... - -
17. Civilretlige tiltag i udbyttesagen ............................................ 303,1 -
21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .............................. - 100,9
22. Personlige fordringer .............................................................. 584,5 1.034,7
23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) .. 38,4 38,8
24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten ................ - -
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25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper
(Reservationsbev.) ................................................................... - -

28. Kompensation af ikkestatslige fordringshavere i forbindelse
med behandling af genoptagelsessager (Reservationsbev.) ... - -

29. Kompensation af kommuner og regioner i forbindelse med
behandling af genoptagelsessager (Reservationsbev.) ........... - -

31. Klagegebyr .............................................................................. 0,1 9,3
41. Toldgebyrer og -afgifter (tekstanm. 105) .............................. - 0,5
42. Tilbagebetaling af TIR-gebyr ................................................. - -
51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105) ............................ - 952,2
61. Gebyrer på ejendomsvurderingsområdet ................................ - -
71. Særligt bidrag til hestevæddeløbssporten (Lovbunden) ......... 7,5 7,5

Overenskomster, løn mv.

9.61. Overenskomster, løn mv.
01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tekstanm. 1)

(Driftsbev.) .............................................................................. 95,4 -
02. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere mini-

stre (Lovbunden) ..................................................................... 24,1 -
03. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.) ..................................... 19,8 -
04. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbev.) ............... 98,8 41,3
05. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.) ................ - -
06. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
07. Europa-Parlamentet (Lovbunden) ........................................... - -
08. Lønforskud .............................................................................. - -
09. Retsomkostninger, gebyrer mv. .............................................. 0,5 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.11.02., 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06.,
09.31.08., 09.41.01. og 09.61.01.

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

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

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

Materielle bestemmelser.

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

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen
og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.
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Nr. 105. ad 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06., 09.31.08., 09.51.12.,
09.51.21., 09.51.41. og 09.51.51.

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

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

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

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

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

stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en
andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om,
overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte
beløb. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

Nr. 110. ad 09.51.03.
Skatteministeren bemyndiges til at kompensere kommunerne individuelt for det provenutab,

der skønnes at følge af, at reguleringsprocenten for grundskyld for 2021 er blevet nedjusteret fra
7,0 pct. til 6,4 pct.
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Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ar-
bejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Med kongelig resolution af 27. juni 2019 er det besluttet, at ressortansvaret for overens-
komstforhandlinger, løn, pension, ledelse og personale overføres fra Finansministeriet til Skatte-
ministeriet.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2019 2020 2021 F 2023 2024 2025
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 8.605,4 9.904,4 11.045,0 11.523,6 6.300,7 6.162,6 5.961,2
Udgift ......................................................... 8.943,4 10.698,0 11.886,3 11.815,4 6.551,2 6.415,0 6.214,6
Indtægt ....................................................... 338,0 793,6 841,3 291,8 250,5 252,4 253,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 686,2 696,6 811,5 805,1 433,0 425,5 418,6
9.11. Centralstyrelsen ............................. 686,2 696,6 811,5 805,1 433,0 425,5 418,6

Skatteforvaltning ...................................... 7.185,4 8.160,4 9.338,6 9.804,3 5.330,7 5.202,0 5.021,7
9.31. Skatteforvaltning ........................... 7.185,4 8.160,4 9.338,6 9.804,3 5.330,7 5.202,0 5.021,7

Spilleforvaltning ....................................... 6,0 8,1 7,8 7,8 5,1 5,1 5,0
9.41. Spilleforvaltning ............................ 6,0 8,1 7,8 7,8 5,1 5,1 5,0

Forvaltningsordninger ............................. 576,5 834,6 690,4 667,8 368,2 370,3 357,5
9.51. Reservations-, lovbundne- og

indtægtsbevillinger ........................ 576,5 834,6 690,4 667,8 368,2 370,3 357,5

Overenskomster, løn mv. ........................ 151,4 204,7 196,7 238,6 163,7 159,7 158,4
9.61. Overenskomster, løn mv. .............. 151,4 204,7 196,7 238,6 163,7 159,7 158,4

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -2,0 0,7 -1,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Udgift ......................................................... 51,2 53,0 44,5 38,4 38,4 38,4 38,4
Indtægt ....................................................... 53,2 52,3 45,8 38,8 38,8 38,8 38,8

Specifikation af nettotal:

Forvaltningsordninger ............................. -2,0 0,7 -1,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
9.51. Reservations-, lovbundne- og

indtægtsbevillinger ........................ -2,0 0,7 -1,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 1.447,9 1.699,8 1.578,9 1.567,3 1.577,3 1.587,3 1.597,3
Udgift ......................................................... 689,7 606,0 518,9 584,5 584,5 584,5 584,5
Indtægt ....................................................... 2.137,7 2.305,9 2.097,8 2.151,8 2.161,8 2.171,8 2.181,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
9.11. Centralstyrelsen ............................. 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

Forvaltningsordninger ............................. 1.447,5 1.698,9 1.578,4 1.566,3 1.576,3 1.586,3 1.596,3
9.51. Reservations-, lovbundne- og

indtægtsbevillinger ........................ 1.447,5 1.698,9 1.578,4 1.566,3 1.576,3 1.586,3 1.596,3

Den afsatte driftsramme i 2023-2025 er udtryk for en teknisk budgettering af § 9. Skattemi-
nisteriet og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle
reserver.

Budgettet er opdelt i fem hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter departementet og
Skatteankestyrelsen, Skatteforvaltning, der omfatter Skatteforvaltningens virksomhed, Spillefor-
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valtning, der omfatter Spillemyndigheden, Forvaltningsordninger, der omfatter reservations-,
lovbundne- og indtægtsbevillinger, der administreres af Skatteankestyrelsen og Skatteforvaltnin-
gen, og Overenskomster og løn mv., der omfatter Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og deres
tilhørende reservationsbevillinger og lovbundne bevillinger.

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. ved-
rørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ejendomsvurderinger, inddrivelse samt overordnede
udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner på ministerområdet.

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

Skatteforvaltningen er etableret den 1. juli 2018 som følge af opdelingen af SKAT. Skatte-
forvaltningen er én juridisk myndighed, der er organiseret i syv styrelser i form af Skattestyrelsen,
Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklings-
styrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Skatteforvaltningen varetager opgaver inden
for information, vejledning, opkrævning, inddrivelse og kontrol over for borgere og virksomheder
i forhold til told, skatter, moms og øvrige afgifter. Skatteforvaltningen varetager opgaver i for-
bindelse med udarbejdelse af administrative forskrifter samt behandler lovfortolkningsspørgsmål.
Skatteforvaltningen deltager desuden i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-,
afgifts-, og toldlovgivning samt i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på
området. Skatteforvaltningen varetager dertil en række opgaver for andre ministerier og styrelser,
bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål samt
restanceinddrivelse. Derudover deltager Skatteforvaltningen i det tværministerielle arbejde på
nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri, sort arbejde og anden virksomheds-
snyd. Endeligt deltager Skatteforvaltningen i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde,
herunder i den internationale indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og bekæmpelse
af brugen af skattely-konstruktioner.

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

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen varetager opgaver vedrørende statens arbejdsgiver-
funktioner, herunder forberede forhandlinger og indgå overenskomster og aftaler på det statslige
område samt varetage opgaver i forhold til løn, ledelse og personale.

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

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.
Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.51.02. Kompensation af kommuner for genoptagelse

af for meget betalt ejendomsskat, § 09.51.13. Godtgørelser mv., § 09.51.23. Overtagne studie-
lånsfordringer, § 09.51.71. Særligt bidrag til hestevæddeløbssporten, § 09.61.02. Vederlag mv.
til ministre og eftervederlag til tidligere ministre og § 09.61.07. Europa-Parlamentet.

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

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

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

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

(Driftsbev.)  

http://www.skm.dk
http://www.skatteankestyrelsen.dk
http://www.sktst.dk
http://www.gaeldst.dk
http://www.vurdst.dk
http://www.toldst.dk
http://www.motorst.dk
http://www.ufst.dk
http://www.adst.dk
http://www.spillemyndigheden.dk
http://www.medst.dk
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9.11.03. Tilsynet med told- og skatteforvaltnin-
gens it-område (Driftsbev.)  

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

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

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

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

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

(Driftsbev.)  
9.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

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

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

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

9.51.03. Justering af reguleringsprocent for
grundskyld (tekstanm. 110)
(Reservationsbev.)  

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

almennyttige foreninger (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.)  

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

9.51.17. Civilretlige tiltag i udbyttesagen  
9.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grup-

per (Reservationsbev.)  
9.51.28. Kompensation af ikkestatslige fordrings-

havere i forbindelse med behandling af
genoptagelsessager (Reservationsbev.)  

9.51.31. Klagegebyr  
9.51.42. Tilbagebetaling af TIR-gebyr  
9.51.61. Gebyrer på ejendomsvurderingsområdet  
9.51.71. Særligt bidrag til hestevæddeløbssporten

(Lovbunden)  
9.61.01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

(tekstanm. 1) (Driftsbev.)  
9.61.02. Vederlag mv. til ministre og efterveder-

lag til tidligere ministre (Lovbunden)  
9.61.03. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)  
9.61.04. Den Statslige Kompetencefond

(Reservationsbev.)  
9.61.05. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

(Driftsbev.)  
9.61.06. Andre personalemæssige udgifter ved

udflytning (Reservationsbev.)  
9.61.07. Europa-Parlamentet (Lovbunden)  
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9.61.08. Lønforskud  
9.61.09. Retsomkostninger, gebyrer mv.  

Udgifter uden for udgiftsloft:
9.51.02. Kompensation af kommuner for genopta-

gelse af for meget betalt ejendomsskat
(Lovbunden)  

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

9.51.29. Kompensation af kommuner og regioner
i forbindelse med behandling af genopta-
gelsessager (Reservationsbev.)  

Indtægtsbudget: 9.11.52. Renter  
9.51.12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

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

sesrenten  
9.51.41. Toldgebyrer og -afgifter (tekstanm. 105)  
9.51.51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm.

105)  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2019 2020 2021 F 2023 2024 2025
Bevilling i alt ............................................. 7.079,7 8.301,3 9.464,8 9.914,6 4.723,0 4.574,9 4.363,5
Årets resultat .............................................. 75,8 -96,1 - - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. - - - 41,3 - - -
Aktivitet i alt .............................................. 7.155,5 8.205,2 9.464,8 9.955,9 4.723,0 4.574,9 4.363,5

Udgift ..................................................... 9.684,4 11.357,0 12.449,7 12.438,3 7.174,1 7.037,9 6.837,5
Indtægt ................................................... 2.528,9 3.151,8 2.984,9 2.482,4 2.451,1 2.463,0 2.474,0

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 9.188,0 10.718,4 11.746,0 11.722,0 6.586,0 6.456,8 6.278,7
Indtægt ................................................... 1.046,5 1.485,6 1.216,4 730,5 689,2 691,1 692,1

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 3,9 7,4 7,4 12,2 12,2 12,2 12,2
Indtægt ................................................... 3,7 6,2 8,6 13,4 13,4 13,4 13,4

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 396,2 509,1 540,6 530,1 488,8 490,9 478,1
Indtægt ................................................... 1.017,4 1.157,9 1.291,6 1.233,4 1.243,4 1.253,4 1.263,4

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 95,6 108,7 132,8 151,6 64,7 55,6 46,1
Indtægt ................................................... 452,9 475,6 445,4 488,7 488,7 488,7 488,7

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 0,7 13,4 22,9 22,4 22,4 22,4 22,4
Indtægt ................................................... 8,5 26,6 22,9 16,4 16,4 16,4 16,4
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2019 2020 2021 F 2023 2024 2025
Driftsposter ................................................. 8.141,6 9.232,8 10.529,6 10.991,5 5.896,8 5.765,7 5.586,6
11. Salg af varer ....................................... 11,1 8,6 15,2 23,2 23,2 23,2 23,2
12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ..................................... 35,0 612,4 636,1 70,0 30,8 30,5 30,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 83,1 127,6 145,7 142,7 140,6 142,8 144,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 298,5 344,6 422,5 415,8 316,9 313,8 310,5
17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ............................................... 67,0 632,6 636,0 70,0 30,8 30,5 30,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 4.974,1 5.605,3 6.527,6 6.815,5 4.150,3 4.066,9 3.983,6
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -104,3 -146,1 -160,6 -78,4 -2,7 - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 440,8 500,3 676,8 853,0 572,9 601,5 528,4
21. Andre driftsindtægter .......................... 917,2 737,0 419,4 494,6 494,6 494,6 494,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 3.511,9 3.781,7 3.643,7 3.646,1 1.517,8 1.444,1 1.426,1

Interne statslige overførsler ....................... 0,1 1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 3,7 6,2 8,6 13,4 13,4 13,4 13,4
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 3,9 7,4 7,4 12,2 12,2 12,2 12,2

Øvrige overførsler ...................................... -621,1 -648,8 -751,0 -744,6 -754,6 -762,5 -785,3
30. Skatter og afgifter ............................... 1.010,0 1.155,8 1.287,2 1.230,5 1.240,5 1.250,5 1.260,5
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 5,3 2,1 3,1 2,5 2,5 2,5 2,5
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 2,1 - 1,3 0,4 0,4 0,4 0,4
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - - 41,3 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 0,0 1,8 66,7 - - - -
44. Tilskud til personer ............................. 59,0 68,4 68,4 60,1 60,1 60,1 60,1
45. Tilskud til erhverv .............................. - - 54,1 96,3 55,0 55,0 55,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 337,2 439,0 327,5 373,1 373,1 375,2 362,4
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 23,3 - - - -

Finansielle poster ....................................... -357,3 -366,9 -312,6 -337,1 -424,0 -433,1 -442,6
25. Finansielle indtægter ........................... 452,9 475,6 445,4 488,7 488,7 488,7 488,7
26. Finansielle omkostninger .................... 95,6 108,7 132,8 151,6 64,7 55,6 46,1

Kapitalposter .............................................. -83,5 83,0 - 6,0 6,0 6,0 6,0
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 0,7 13,4 22,9 22,4 22,4 22,4 22,4
55. Statslige udlån, afgang ....................... 8,5 26,6 22,9 16,4 16,4 16,4 16,4
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... 75,8 -96,1 - - - - -
I alt ............................................................. 7.079,7 8.301,3 9.464,8 9.914,6 4.723,0 4.574,9 4.363,5

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2021 ............................................ 343,7 - - 107,4
 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

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

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 253,2 277,5 279,4 281,7 194,5 190,4 186,5
Indtægt ......................................................... 1,4 0,3 - - - - -
Udgift ........................................................... 261,4 271,9 279,4 281,7 194,5 190,4 186,5
Årets resultat ............................................... -6,7 5,9 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 261,4 271,9 279,4 281,7 194,5 190,4 186,5
Indtægt .................................................. 1,4 0,3 - - - - -

Bemærkninger: På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 7,6 mio. kr. i 2022, 4,7 mio.
kr. i 2023, 4,6 mio. kr. i 2024 og 4,5 mio. kr. i 2025 til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedrørende af-
regning af it-pakken og 5,9 mio. kr. i 2022, 4,1 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024 og 3,9 mio. kr. i 2025 til § 09.31.08.
Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende koncernfælles funktioner samt interne statslige overførsels-
udgifter på 1,4 mio. kr. årligt i 2022-2025 til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifter til en spe-
cialattaché. På kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. årligt i 2022-2025
samt udgifter til Economic Politics Research Network (EPRN) på 0,3 mio. kr. årligt i 2022-2025.

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

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

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

Yderligere oplysninger findes på www.skm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Inden for dette aktivitetsområde kan der foretages overførsel
mellem § 09.11.01. Departementet, § 09.11.02. Skatteanke-
styrelsen og § 09.11.79. Reserver og budgetregulering. End-
videre kan der ske overførsel mellem disse hovedkonti og §
09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrelsen, §
09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrelsen, §
09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og For-
enklingsstyrelsen, § 09.31.08. Administrations- og Service-
styrelsen, § 09.41.01. Spillemyndigheden, § 09.61.01. Med-
arbejder- og Kompetencestyrelsen og § 09.61.03. Kompe-
tencesekretariatet.

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

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan departementets udgifter er fordelt mellem
opgaverne. I 2023-2025 er der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne.

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 1,4 0,3 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 1,4 0,3 -  - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 285 285 304  302 184 180 176
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 199,8 203,6 214,3  216,3 131,8 129,1 126,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 199,8 203,6 214,3  216,3 131,8 129,1 126,5
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i departementet.

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

Skatteministeriets departement skal bistå skatteministeren og
regeringen med forberedelse og gennemførelse af lovgivning
på Skatteministeriets område samt sikre det bedst mulige
beslutningsgrundlag for at gennemføre en sund økonomisk
politik. Dette skal blandt andet ske gennem samfundsøkono-
miske analyser og økonomiske beregninger og ved at følge
lovens virkninger med henblik på eventuelle justeringer.

Effektiv styring af og tilsyn med
Skatteministeriets koncern

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

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Udgift i alt .................................................... 271,2 279,0 284,1 281,7 194,5 190,4 186,5

0. Generelle fællesomkostninger ................ 122,3 107,6 109,6 111,2 84,9 84,1 83,1
1. Lovgivning på ministeriets område samt

understøttelse af en sund økonomisk
politik ...................................................... 103,0 107,7 102,6 100,3 64,1 62,9 61,8

2. Effektiv styring af og tilsyn med Skat-
teministeriets koncern............................. 45,9 63,7 71,9 70,2 45,5 43,4 41,6
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 4,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 24,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 28,6 - - - -

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

Låneramme .................................................. - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 30,0 25,0 21,0 20,0 18,0

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

departementets hovedformål og lovgrundlag.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilpasninger som forberedelse af ny

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark samt udgifter til systemtilret-
ninger i Udbetaling Danmark i forbindelse med forberedelse af en ligedeling af børne- og unge-
ydelsen, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt
system af marts 2018.

Kontoen er reduceret med 2,4 mio. kr. i 2021, 2,5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 og 2,6
mio. kr. i 2024 og frem (2021-pl) som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulent-
forbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 83,6 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.

09.11.02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 366,0 364,6 433,7 437,1 152,2 148,8 145,8
Indtægt ......................................................... 0,5 0,4 - 0,3 0,3 0,3 0,3
Udgift ........................................................... 367,9 347,2 433,7 437,4 152,5 149,1 146,1
Årets resultat ............................................... -1,3 17,8 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 367,8 347,2 433,7 437,4 152,5 149,1 146,1
Indtægt .................................................. 0,1 0,4 - 0,3 0,3 0,3 0,3

20. Klagegebyr
Udgift .................................................... 0,0 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,5 - - - - - -
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Bemærkninger: På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 12,7 mio. kr. i 2022, 12,3
mio. kr. årligt i 2023-2025 til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedrørende afregning af it-pakken og 9,6
mio. kr. i 2022, 4,7 mio. kr. i 2023, 4,6 mio. kr. i 2024 og 4,5 mio. kr. i 2025 til § 09.31.08. Administrations- og Servi-
cestyrelsen til udgifter vedrørende koncernfælles funktioner.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Skatteankestyrelsen såvel som Landsskatteretten, skatteankenævn, vurderingsankenævn og

motorankenævn er uafhængige klagemyndigheder under Skatteministeriet og behandler klager
over afgørelser vedrørende skat, ejendomsvurdering, inddrivelse og køretøjer. Skatteankestyrelsen
er sekretariat for Landsskatteretten og ankenævnene. Skatteankestyrelsen forbereder klager, mens
Landsskatteretten eller ankenævnet træffer afgørelse i klagerne. Skatteankestyrelsen træffer selv
afgørelse i klager, som ikke nævnsbehandles. Skatteankestyrelsen bistår med at offentliggøre
retningsgivende afgørelser fra Landsskatteretten og andre afgørelser af almen interesse. Skatte-
ankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 635 af 13. maj 2020 som
ændret ved § 1 i lov nr. 1125 af 19. november 2019, § 5 i lov nr. 1061 af 30. juni 2020, § 14 i
lov nr. 2187 af 29. december 2020, § 5 i lov nr. 2227 af 29. december 2020 og § 5 i lov nr. 291
af 27. februar 2021.

Skatteankestyrelsens bevilling omfatter udgifter vedrørende Landsskatteretten og ankenæv-
nene. Landsskatterettens 30 medlemmer vederlægges særskilt med et grundbeløb på 62.700 kr.
(afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997) årligt. Landsskatterettens fire særligt motorsagkyndige
medlemmer vederlægges med 200 kr. pr. sag (niveau 1. oktober 1997). Vederlaget til et særligt
motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr.
1. oktober 1997) årligt. Medlemmerne af ankenævn vederlægges efter bekendtgørelser om for-
retningsordener for skatteankenævn, jf. BEK nr. 769 af 28. maj 2020, vurderings- og fællesan-
kenævn, jf. BEK nr. 938 af 21. juni 2020, samt motorankenævn, jf. BEK nr. 937 af 21. juni 2020.

Der ydes vederlag til bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden ve-
derlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, tredje medlem af for-
mandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb
er i niveau juli 2006. Der ydes vederlag til bestyrelsen for Vurderingsankenævnsforeningen.
Formanden vederlægges med 133.000 kr. årligt, næstformanden med 66.000 kr. årligt og ordinære
medlemmer med 10.000 kr. årligt. Alle beløb er i niveau 2020.

Yderligere oplysninger findes på www.skatteankestyrelsen.dk.

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

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Sekretariatsbetjening af de uaf-
hængige klagemyndigheder

Skatteankestyrelsen skal sikre klar vejledning og god service
til alle borgere og virksomheder i forbindelse med den uaf-
hængige klagebehandling på Skatteministeriets område og
andre relevante områder. Skatteankestyrelsen har til opgave
at sikre korrekte og forståelige afgørelser inden for rimelig
sagsbehandlingstid samt sikre forståelig vejledning og for-
midling til borgere, virksomheder, professionelle repræsen-
tanter og myndigheder. Skatteankestyrelsen skal som sekreta-
riat forberede klagesager til afgørelse i Landsskatteretten og
de regionale ankenævn. Styrelsen afgør også selv et mindre
antal klager.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/635
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1125
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1061
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2187
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2227
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/291
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/769
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/938
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/937
http://www.skatteankestyrelsen.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opga-
verne. I 2023-2025 er der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne. 

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 0,5 0,4 -  0,3 0,3 0,3 0,3
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,5 - -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,4 -  0,3 0,3 0,3 0,3

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 486 449 570  570 214 209 205
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 304,0 289,9 350,1  353,5 130,1 127,3 124,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 304,0 289,9 350,1  353,5 130,1 127,3 124,7
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Skatteankestyrelsen. Den
gennemsnitlige årsværkspris er korrigeret således, at den indeholder vederlæggelse af medlemmerne af henholdsvis
Landsskatteretten og ankenævnene.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 3,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 49,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 52,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 16,7 21,1 29,4 28,0 24,6 17,6 11,2
+ anskaffelser .............................................. 4,9 8,3 0,7 3,7 - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 2,5 0,5 5,0 - - - -

Afgørelser i de uafhængige klage-
myndigheder

Landsskatteretten og ankenævnene er uafhængige afgørelses-
myndigheder, der træffer selvstændige afgørelser i klagesager,
der er forberedt af Skatteankestyrelsen. Sagerne består af
klager på Skatteministeriets område og andre relevante områ-
der.

Let tilgængelig og dækkende in-
formation

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

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Udgift i alt .................................................... 381,7 356,3 441,1 437,4 152,5 149,1 146,1

0. Generelle fællesomkostninger ................ 102,7 70,0 118,7 122,3 42,6 41,7 40,8
1. Sekretariatsbetjening af de uafhængige

klagemyndigheder ................................... 247,5 256,6 285,9 251,7 87,8 85,8 84,1
2. Afgørelser i de uafhængige klagemyn-

digheder ................................................... 30,5 28,5 35,3 61,8 21,5 21,0 20,6
3. Let tilgængelig og dækkende informa-

tion .......................................................... 1,0 1,2 1,2 1,6 0,6 0,6 0,6
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- afskrivninger ............................................. 2,9 5,5 9,0 7,1 7,0 6,4 4,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 21,1 24,4 26,1 24,6 17,6 11,2 6,4

Låneramme .................................................. - - 28,5 27,5 26,5 25,5 25,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 91,6 89,5 66,4 43,9 25,1

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

kenævnene og Landsskatteretten på § 09.11.02. Skatteankestyrelsen.
Kontoen er reduceret med 4,2 mio. kr. i 2021, 4,4 mio. kr. i 2022, 4,5 mio. kr. i 2023 og 4,6

mio. kr. i 2024 og frem (2021-pl) som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulent-
forbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 278,9 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.

20. Klagegebyr
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

09.11.03. Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - 10,2 10,2 10,2 10,2
Udgift ........................................................... - - - 10,2 10,2 10,2 10,2
Årets resultat ............................................... - - -  - - - -
10. Tilsynet med told- og skattefor-
 valtningens it-område

Udgift .................................................... - - - 10,2 10,2 10,2 10,2
Bemærkninger: På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 0,1 mio. kr. årligt i 2022-2025
til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende koncernfælles funktioner.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område, der benævnes It-tilsynet, er etableret

med det formål at føre tilsyn med, understøtte og styrke told- og skatteforvaltningens it-drift og
it-udvikling, jf. lov nr. 2187 af 29. december 2020. It-tilsynet udøver sine funktioner i fuld uaf-
hængighed. It-tilsynet består af fem medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges som formand.

Yderligere oplysninger findes på www.itti.dk.

Virksomhedsstruktur
09.11.03. Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område, CVR-nr. 41824328.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2187
http://www.itti.dk
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4. Særlige bevillingsbestemmelser

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: For 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan It-tilsynets udgifter er fordelt mellem opgaverne. I
2023-2025 er der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ - - -  14 14 14 14
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - -  9,0 9,0 9,0 9,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - -  9,0 9,0 9,0 9,0
Bemærkninger: Årsværk for 2022 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i It-tilsynet.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Med henblik på at yde bistand til økonomistyring, it og per-
sonaleadministration kan der foretages overførsel mellem §
09.11.01. Departementet, § 09.31.06. Udviklings- og For-
enklingsstyrelsen, § 09.31.08. Administrations- og Service-
styrelsen og § 09.11.03. Tilsynet med told- og skatteforvalt-
ningens it-område.

Opgaver Mål
Tilsynet med told- og skattefor-
valtningens it-drift og it-udvikling

It-tilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med
Skatteforvaltningens it-område. It-tilsynets hovedopgaver er
at følge driften og udviklingen af Skatteforvaltningens it-
område og rådgive Skatteforvaltningen om almene og prin-
cipielle spørgsmål i tilknytning hertil.

It-tilsynet har herudover til opgave at bistå ved behandlingen
af Skatteforvaltningens it-projekter i Statens It-råd, afgive
udtalelser om forenkling af eksisterende og kommende regu-
lering på skatte- og afgiftsområdet med henblik på at redu-
cere kompleksitet og nedbringe risici for Skatteforvaltningens
it-område, behandle indberetninger fra ansatte i Skattemini-
steriet, tidligere ansatte eller samarbejdspartnere om alvorlige
fejl i eller alvorlige uregelmæssigheder forbundet med Skat-
teforvaltningens it-projekter, samt at udtale sig på skattemi-
nisterens anmodning om spørgsmål i relation til forvaltningen
af Skatteforvaltningens it-område.

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Udgift i alt .................................................... - - - 10,2 10,2 10,2 10,2

0. Generelle fællesomkostninger ................ - - - 3,2 3,2 3,2 3,2
1. Tilsynet med told- og skatteforvaltnin-

gens it-drift og it-udvikling.................... - - - 7,0 7,0 7,0 7,0
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,2 - - - -

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

Låneramme .................................................. - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

10. Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
Af kontoen afholdes udgifter vedrørende It-tilsynets almindelige virksomhed, jf. beskrivelse

af It-tilsynets hovedformål og lovgrundlag.
Af kontoen afholdes udgifter til vederlæggelse af It-tilsynets medlemmer samt til drift af It-

tilsynets sekretariat.
Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 10,2 mio. kr. årligt i 2022-2025 og frem til ud-

gifter vedrørende It-tilsynet.

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

heders ansættelse af skatter og afgifter mv. Kontoen administreres af departementet.
Skatteministeriets departement budgetterer inddrivelsesfordringer til en værdi på 0 kr., hvilket

svarer til praksis for indregningen af inddrivelsesfordringerne i regnskabet for 2020 og tidligere.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 78,5 98,2 103,7 103,1 103,1 103,1 103,1
Indtægtsbevilling ......................................... 19,6 20,0 28,6 27,0 27,0 27,0 27,0
10. Retssager mv.

Udgift ................................................... 78,5 98,2 103,7 103,1 103,1 103,1 103,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 78,5 98,2 103,7 103,1 103,1 103,1 103,1
Indtægt ................................................ 19,6 20,0 28,6 27,0 27,0 27,0 27,0
21. Andre driftsindtægter .................... 19,6 20,0 28,6 27,0 27,0 27,0 27,0

10. Retssager mv.
Af kontoen kan afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaten og andre advokater

samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

09.11.52. Renter
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2022. Kontoen er henregnet til statens

indtægtsbudget. På kontoen budgetteres med indtægter fra renter i forbindelse med retssager mv.
vedrørende borgere og virksomheders ansættelse af skatter og afgifter mv. Kontoen administreres
af departementet.

Ordningen er på finansloven for 2021 opført under § 09.11.51. Retssager mv.
Skatteministeriets departement budgetterer inddrivelsesfordringer til en værdi på 0 kr., hvilket

svarer til praksis for indregningen af inddrivelsesfordringerne i regnskabet for 2020 og tidligere.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Renter

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
25. Finansielle indtægter .................... 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Renter
Indtægterne vedrører bl.a. renter, der påløber i forbindelse med retssager.

09.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 23,3 - - - -
80. Kommunalt lov- og cirkulære-
 program

Udgift ................................................... - - 23,3 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 23,3 - - - -

80. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Kontoen er oprettet i 2019 vedrørende finansiering af administrative konsekvenser i forbin-

delse med ny lovgivning og andre initiativer mv. på ministerområdet, herunder administrative
konsekvenser af ligedeling af børne- og ungeydelsen, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-
regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt system af marts 2018.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,0 mio. kr. i 2019, 24,2 mio. kr. i 2020 og 16,2
mio. kr. årligt i 2021-2022 (2019-pl).

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på -0,1 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022 og 2,6
mio. kr. årligt i 2023 og frem (2021-pl) til administrative omkostninger til implementering af en
overgangsordning i forbindelse med ligedelingen af børne- og ungeydelsen.

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på 6,9 mio. kr. i 2021, 2,6 mio. kr. i 2022 og -4,1
mio. kr. årligt i 2023-2024 (2021-pl) som følge af et opdateret skøn for implementering og ad-
ministration af en overgangsordning for ligedeling af børne- og ungeydelsen.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på -1,4 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt i
2023-2025 som følge af DUT-aftale for Lov- og Cirkulæreprogram nr. 5, jf. Aftale om kommu-
nernes økonomi for 2022.

I 2022 er kontoen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2022 og 15,6 mio. kr. årligt i 2023-2025 som
følge af DUT-aftale for Lov- og Cirkulæreprogram nr. 5, jf. Aftale om kommunernes økonomi
for 2022.
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Skatteforvaltning

09.31. Skatteforvaltning
Skatteforvaltningen er etableret den 1. juli 2018 som følge af opdelingen af SKAT. Skatte-

forvaltningen er én juridisk myndighed, der er organiseret i syv styrelser i form af Skattestyrelsen,
Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklings-
styrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Skatteforvaltningen er én juridisk myndighed med CVR-nr. 19552101. De angivne CVR-
numre under hver styrelses hovedkonto henviser til styrelsens virksomhedsnummer i Statens
Koncernsystem (SKS).

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

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

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

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

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

I de syv styrelsers samlede bevilling indgår tidligere særskilte bevillinger for SKAT. Sær-
skilte bevillinger for 2018 og frem er opført under de syv styrelsers respektive hovedkonti.

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

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

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

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

Der er i 2013 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 0,6 mio. kr. i 2013 samt 1,2 mio. kr.
årligt fra 2014 og frem (2013-pl) vedrørende indsats mod konkurskarantæne, jf. Aftaler om fi-
nansloven for 2013 af november 2012.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem
(2017-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti og Socialdemokratiet om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at un-
dergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser af maj 2016.



24 § 09.31.

Særlige bevillingsbestemmelser:

09.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1.983,1 2.792,0 3.277,6 3.269,6 2.438,2 2.403,1 2.352,6
Indtægt ......................................................... 7,6 6,4 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9
Udgift ........................................................... 2.137,9 2.788,2 3.283,2 3.275,5 2.444,1 2.409,0 2.358,5
Årets resultat ............................................... -147,2 10,3 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 2.137,9 2.788,2 3.283,2 3.275,5 2.444,1 2.409,0 2.358,5
Indtægt .................................................. 7,6 6,4 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9

Bemærkninger: Omkostninger til civilretlige tiltag i udbyttesagen i 2019 er overført til § 09.51.17. Civilretlige tiltag i
udbyttesagen.

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

styrelsen består af Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udvik-
lings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Skattestyrelsens opgave
er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Skattestyrelsen
løser den opgave ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og
ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen.

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

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

Yderligere oplysninger findes på www.sktst.dk.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Inden for dette aktivitetsområde kan der foretages overførsel
mellem § 09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrel-
sen, § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrel-
sen, § 09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og
Forenklingsstyrelsen og § 09.31.08. Administrations- og
Servicestyrelsen. Endvidere kan der ske overførsel mellem
disse hovedkonti og § 09.11.01. Departementet, § 09.11.02.
Skatteankestyrelsen, § 09.11.79. Reserver og budgetregule-
ring, § 09.41.01. Spillemyndigheden, § 09.61.01. Medarbej-
der- og Kompetencestyrelsen og § 09.61.03. Kompetencese-
kretariatet.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/111
http://www.sktst.dk
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Virksomhedsstruktur
09.31.01. Skattestyrelsen, CVR-nr. 39883686.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opga-
verne. I 2023-2025 er der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

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

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

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

Forebygge og imødegå økonomisk
kriminalitet og international skat-
teunddragelse

Skattestyrelsen skal gennem samarbejde med andre myndig-
heder og med udgangspunkt i den seneste viden imødegå
mønstre inden for organiseret økonomisk kriminalitet med
henblik på at øge regelefterlevelsen og mindske den nationalt
og internationalt baserede skatteunddragelse i Danmark.

Juridisk lovfortolkning samt kor-
rekt regnskabsaflæggelse for sta-
tens indtægter mv.

Skattestyrelsen skal sikre en ensartet anvendelse af de pro-
cessuelle regler med henblik på at understøtte en effektiv og
rettidig sagsbehandling på tværs af den samlede Skattefor-
valtning. Endvidere skal Skattestyrelsen bidrage til aflæggel-
se af retvisende regnskab for statens indtægter i henhold til
bevillingslovene og de statslige regnskabsregler.

| Mio. kr. (2022-pl)
| R
| 2019
| R
| 2020
| B
| 2021
| F
| 2022
| BO1
| 2023
| BO2
| 2024
| BO3
| 2025

| Udgift i alt ....................................................| 2.217,9| 2.861,1| 3.339,0| 3.275,5| 2.444,1| 2.409,0| 2.358,5

| 0.| Generelle fællesomkostninger ................| 232,5| 784,0| 730,0| 523,9| 391,3| 384,8| 376,8
| 1.| Korrekt afregning af skatter, moms og
| afgifter på person-, erhvervs- og sel-
| skabsområdet ...........................................| 1.665,5| 1.688,1| 2.094,8| 2.244,6| 1.674,5| 1.651,2| 1.616,5
| 2.| Forebygge og imødegå økonomisk kri-
| minalitet og international skatteunddra-
| gelse ........................................................| 134,0| 202,0| 267,4| 264,5| 197,4| 194,6| 190,5
| 3.| Juridisk lovfortolkning samt korrekt
| regnskabsaflæggelse for statens indtæg-
| ter mv. .....................................................| 185,9| 187,0| 246,8| 242,5| 180,9| 178,4| 174,7
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 7,6 6,4 5,6  5,9 5,9 5,9 5,9
6. Øvrige indtægter .................................... 7,6 6,4 5,6  5,9 5,9 5,9 5,9
Bemærkninger: Der budgetteres med indtægter som følge af en aftale med KL, hvorefter Skattestyrelsen yder bistand til
kommunerne til fordeling af selskabsskat. Der budgetteres med indtægter for 1,5 mio. kr. vedrørende denne aftale. Hertil
kommer indtægter vedrørende miljøordninger, herunder indtægter på 0,8 mio. kr. fra § 23.24.60.10. Indsamlingsordning
vedrørende dæk, indtægter på 0,4 mio. kr. fra § 23.24.60.40. Kontrol og administration af miljøbidrag på biler, indtægter
på 0,4 mio. kr. fra § 23.24.62.10 Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier og akkumulator, indtægter på 1,0 mio.
kr. fra § 23.11.01.10. Miljøministeriet vedrørende pantkontrol. Der budgetteres desuden med indtægter fra EU, som om-
handler tilskud til rejseaktiviteter på 1,0 mio. kr., og interne statslige overførselsindtægter omhandler administrationsbidrag
på 0,8 mio. kr. fra § 09.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 3.591 4.019 4.755  5.138 3.957 3.883 3.804
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1.985,1 2.266,1 2.600,1  2.821,2 2.215,8 2.174,3 2.130,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1.985,1 2.266,1 2.600,1  2.821,2 2.215,8 2.174,3 2.130,2
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Skattestyrelsen. 

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 34,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 74,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 108,9 - - - -

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

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

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

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

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.  
Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022

(2019-pl) til finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.
Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 2,9 mio. kr. i 2019 og 3,1 mio. kr. årligt fra 2020

og frem (2019-pl) til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-re-
gering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november
2017. Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der
udgjorde 0,2 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles funktioner.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,8 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020, 1,0 mio.
kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til implementering af forsigtighedsprincippet, jf. Aftale
mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Ven-
stre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017.
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Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 10,6 mio. kr. i 2019, 16,4 mio. kr. i 2020, 14,8
mio. kr. i 2021 og 12,1 mio. kr. årligt i 2022 og frem (2019-pl) til styrket skattekontrol og vej-
ledning, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet
og Radikale Venstre om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platforms-
økonomien af maj 2018. Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og
Servicestyrelsen, der udgjorde 1,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles funktioner.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 99,7 mio. kr. i 2019, 57,7 mio. kr. i 2020, 11,8
mio. kr. i 2021 og 15,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til håndtering af refusionsanmodninger på ud-
bytteskatteområdet mv. Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Ser-
vicestyrelsen, der udgjorde 6,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles funktioner.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,2 mio. kr. i 2019 (2019-pl) og frem til sikring
af stabil drift, vedligehold og levetidsforlængelse af ældre it-systemer.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,5 mio. kr. i 2019, 3,4 mio. kr. i 2020, 1,3 mio.
kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem (2019-pl) til administrative omkostninger, jf.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om er-
hvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 1,5 mio. kr. i 2019, 6,6 mio. kr. i 2020, 9,0 mio.
kr. i 2021, 7,4 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem (2019-pl) til administrative
omkostninger i forbindelse med implementering og drift af en aktiesparekonto, jf. Aftale mellem
den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværk-
sætterinitiativer af november 2017. Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administra-
tions- og Servicestyrelsen, der udgjorde 0,1 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles
funktioner.

Der er i 2019 indbudgetteret en reduktion af bevillingen på 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio.
kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl), jf. lov nr. 1726 af 27. december 2018 om EU-voldgiftsdi-
rektivet.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 29,9 mio. kr. årligt i 2020-2022 (2019-pl) til den
fælles myndighedsindsats, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret
arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019. Skattestyrelsens andel
af denne bevilling udgør 29,4 mio. kr. årligt i 2020-2022.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 143,9 mio. kr. i 2020 og 195,9 mio. kr. årligt i
2021-2023 (2020-pl) til styrket skattekontrol og øget regelefterlevelse, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for
2020 af december 2019. Bevillingen er videreført i 2024 og frem.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 18,2 mio. kr. i 2020 og 21,4 mio. kr. årligt i
2021-2022 (2020-pl) til en styrkelse af den fælles myndighedsindsats mod social dumping, jf.
Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
om finansloven for 2020 af december 2019.

Kontoen er reduceret med 12,4 mio. kr. i 2021, 12,8 mio. kr. i 2022, 13,5 mio. kr. i 2023
og 14,2 mio. kr. årligt i 2024 og frem (2021-pl) som følge af udmøntning af besparelse på statens
konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på 0,4 mio. kr. årligt i 2021-2023 og 0,5 mio. kr.
i 2024 (2021-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på 200,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 (2021-pl) til
Kontroletape 2, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enheds-
listen og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Skattestyrelsens andel heraf
udgør 192,0 mio. kr. årligt i 2021-2024. Bevillingen er videreført i 2025 og frem.

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling 2,1 mio. kr. i 2021, 1,8 mio. kr. i 2022, 9,5 mio.
kr. i 2023 og 8,4 mio. kr. i 2024 (2021-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1726
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Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om grøn skattereform af decem-
ber 2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 745,0 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 200,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 til kontroletape

3. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 196,3 årligt i 2022-2025.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 288,8 mio. kr. i 2022, 203,4 mio. kr. i 2023,

198,5 mio. kr. i 2024 og 196,9 mio. kr. i 2025 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen
vedrørende koncernfælles opgaver.

Kontoen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 16,3 mio. kr. i 2022 til opgaver i forbindelse
med COVID-19.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 20,2 mio. kr. i 2022 til forvaltningsopgaver i
forbindelse med One Stop Moms 2.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 26,8 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 30,0 mio. kr. i 2022 og frem som følge af

overførsel af opgave vedrørende betalinger til Nets fra § 09.31.05. Motorstyrelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 6,3 mio. kr. i 2022 til § 09.31.05 Motorsty-

relsen til styrket kontrol.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2022, som fi-
| nansierer klimaprojekter vedrørende klimapåvirkning fra statslige flyrejser forbundet med Skat-
| testyrelsens tjenesterejser foretaget i perioden medio 2019-2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. årligt kr. i 2022-2023
| til effektanalyse af digitale stopklodser i skattekontrollen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialis-
| tisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finans-
| loven for 2022 af 6. december 2021.

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

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 763,9 899,7 902,9 817,6 380,0 371,4 363,4
Indtægt ......................................................... 0,1 1,1 - - - - -
Udgift ........................................................... 747,7 888,0 902,9 817,6 380,0 371,4 363,4
Årets resultat ............................................... 16,2 12,9 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 747,7 888,0 902,9 817,6 380,0 371,4 363,4
Indtægt .................................................. 0,1 1,1 - - - - -

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

Gældsstyrelsen består af Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen,
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Gældsstyrelsen
skal sørge for en korrekt og effektiv inddrivelse for at sikre et højt inddrivelsesprovenu. Gælds-
styrelsen skal hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige.

Derudover skal styrelsen sikre klar vejledning og servicering af fordringshavere.
Yderligere oplysninger findes på www.gaeldst.dk.

http://www.gaeldst.dk
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Virksomhedsstruktur
09.31.02. Gældsstyrelsen, CVR-nr. 39883511.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opga-
verne. I 2023-2025 er der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne.

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 0,1 1,1 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 1,1 -  - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 1.333 1.505 1.563  1.541 739 724 709
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 636,8 681,1 721,1  728,6 349,3 342,2 335,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 636,8 681,1 721,1  728,6 349,3 342,2 335,2
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Gældsstyrelsen.

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
Korrekt og effektiv inddrivelse for
at sikre et højt inddrivelsesprovenu

Gældsstyrelsen skal sikre grundlaget for en korrekt inddri-
velse og gennem lovgivningens inddrivelsesværktøjer, ana-
lyser og målrettede initiativer sikre, at borgere og virksom-
heder betaler mest muligt af de restancer, der er overdraget
til inddrivelse med henblik på at tilvejebringe det højst mu-
lige inddrivelsesprovenu. 

Hjælpe borgere og virksomheder
med at betale deres gæld til det
offentlige

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

Klar vejledning og servicering af
fordringshavere

Gældsstyrelsen skal sikre en god dialog med fordringshaver-
ne og vejlede dem i at gennemføre en så effektiv opkræv-
ningsindsats som muligt, så opbygningen af ny gæld kan fo-
rebygges.

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Udgift i alt .................................................... 775,7 911,2 918,2 817,6 380,0 371,4 363,4

0. Generelle fællesomkostninger ................ 66,8 190,3 216,9 113,5 56,6 55,3 53,8
1. Korrekt og effektiv inddrivelse for at

sikre et højt inddrivelsesprovenu ........... 698,9 706,0 678,7 592,3 272,1 265,9 260,5
2. Hjælpe borgere og virksomheder med

at betale deres gæld til det offentlige .... 1,2 2,7 2,5 89,8 41,2 40,3 39,4
3. Klar vejledning og servicering af for-

dringshavere ............................................ 8,8 12,2 20,1 22,0 10,1 9,9 9,7
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 11,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 29,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 40,7 - - - -

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

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

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

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

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.
Der er i 2018 indbudgetteret en bevillingsfraførsel på 18,9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem

(2018-pl) i forbindelse med overdragelse af inddrivelsesopgaven om fortrinsberettigede kommu-
nale fordringer til kommunerne.

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

Kontoen er reduceret med 20,7 mio. kr. i 2021, 23,0 mio. kr. i 2022, 23,8 mio. kr. i 2023
og 24,4 mio. kr. årligt i 2024 og frem (2021-pl) som følge af udmøntning af besparelse på statens
konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 473,6 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 92,0 mio. kr. i 2022, 38,4 mio. kr. i 2023,

37,5 mio. kr. i 2024, 37,0 mio. kr. i 2025 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen
vedrørende koncernfælles opgaver.

Kontoen er reduceret med 4,1 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 2,0 mio. kr. i 2022 til opgaver i forbindelse med
COVID-19.

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

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 363,1 459,0 460,8 420,7 115,8 113,1 110,8
Indtægt ......................................................... 0,1 0,1 - - - - -
Udgift ........................................................... 359,8 432,0 460,8 420,7 115,8 113,1 110,8
Årets resultat ............................................... 3,4 27,0 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 359,8 432,0 460,8 420,7 115,8 113,1 110,8
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 - - - - -
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Vurderingsstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover

Vurderingsstyrelsen består af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen,
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Vurderingssty-
relsen skal gennem mere retvisende data sikre ejendomsvurderinger med forbedret træfsikkerhed
og gennemskuelighed med et nyt ejendomsvurderingssystem. Vurderingsstyrelsen skal herudover
sørge for en velunderbygget klagesagsbehandling.

Yderligere oplysninger findes på www.vurdst.dk.

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opga-
verne.
I 2023-2025 der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne.

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 0,1 0,1 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,1 -  - - - -

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
Ejendomsvurderinger med forbed-
ret træfsikkerhed og gennemskue-
lighed

Vurderingsstyrelsen skal med udgangspunkt i et nyt ejen-
domsvurderingssystem med mere retvisende data, velfunde-
rede statistiske vurderingsmodeller og effektive arbejdsgange
udarbejde og udsende mere ensartede og mere gennemskue-
lige vurderinger af ejendoms- og grundværdier med en for-
bedret træfsikkerhed for landets ejerboliger, erhvervsejen-
domme, land- og skovbrug mv.

Velunderbygget klagesagsbehand-
ling

Vurderingsstyrelsen skal ved klager over ejendomsvurderin-
gerne gennemføre en vurdering af, om den konkrete ejen-
domsvurdering skal genoptages, eller udarbejde en fyldest-
gørende redegørelse for sagsforløbet til brug for den videre
klagesagsbehandling i Skatteankestyrelsen.

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Udgift i alt ................................................. 373,3 443,3 468,6 420,7 115,8 113,1 110,8

0. Generelle fællesomkostninger............. 36,9 96,5 112,2 67,2 10,9 10,1 9,9
1. Ejendomsvurderinger med forbedret

træfsikkerhed og gennemskuelighed... 326,3 335,8 331,6 342,3 101,6 99,7 97,7
2. Velunderbygget klagesagsbehandling. 10,1 11,0 24,8 11,2 3,3 3,3 3,2

http://www.vurdst.dk
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 684 659 752  729 219 215 211
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 322,8 351,7 370,5  374,4 112,8 110,6 108,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 322,8 351,7 370,5  374,4 112,8 110,6 108,4
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Vurderingsstyrelsen.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 30,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 36,6 - - - -

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

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

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

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

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.
Kontoen er reduceret med 9,5 mio. kr. i 2021, 9,8 mio. kr. i 2022, 10,1 mio. kr. i 2023

og 10,4 mio. kr. årligt i 2024 og frem (2021-pl) som følge af udmøntning af besparelse på statens
konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 329,5 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 42,9 mio. kr. i 2022, 11,6 mio. kr. i 2023,

11,3 mio. kr. i 2024 og 11,2 mio. kr. i 2025 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen
vedrørende koncernfælles opgaver.

Kontoen er reduceret med 1,7 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

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

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 410,5 503,8 564,9 540,1 309,0 303,1 296,8
Indtægt ......................................................... 4,4 19,5 2,3 31,0 1,7 1,7 1,7
Udgift ........................................................... 411,2 523,3 567,2 571,1 310,7 304,8 298,5
Årets resultat ............................................... 3,7 0,0 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 411,2 523,3 567,2 571,1 310,7 304,8 298,5
Indtægt .................................................. 4,4 19,5 2,3 31,0 1,7 1,7 1,7
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Toldstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Toldsty-

relsen består af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Toldstyrelsen skal facilitere
smidig handel og sikre korrekt og effektiv angivelse og afregning af told. Toldstyrelsen skal li-
geledes sikre effektiv toldkontrol, der bl.a. beskytter borgere og virksomheder ved at minimere
illegal im- og eksport af bl.a. forfalskede varemærker og miljø- og sundhedsskadelige varer.

Yderligere oplysninger findes på www.toldst.dk.

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

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opga-
verne. I 2023-2025 er der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne.

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 4,4 19,5 2,3  31,0 1,7 1,7 1,7
6. Øvrige indtægter .................................... 4,4 19,5 2,3  31,0 1,7 1,7 1,7
Bemærkninger: Indtægter omfatter salg af varer, overførselsindtægter fra EU og andre driftsindtægter. Salg af varer ved-
rører salg af en trykt udgave af toldtariffen, som indeholder klassificering af varer og toldsatser gældende for EU for 0,2
mio. kr. Overførselsindtægter fra EU vedrører aftale med EU om cigaretfirmaers kompensation til Toldstyrelsen for di-
verse opgaver for 1,5 mio. kr. For internt statsligt salg af varer og tjenester overføres 29,3 mio. kr. i 2022 fra § 09.31.06.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen som afregning for toldfagligt bidrag.

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
Facilitere smidig handel og sikre
korrekt angivelse og afregning af
told

Toldstyrelsen skal gennem klar vejledning, brugervenlige
løsninger og effektivt tilsyn sikre, at danske borgere og
virksomheder angiver ind- og udførsel af varer og afregner
den korrekte told ved handel med lande uden for EU. Told-
styrelsen bidrager dermed til smidig handel og til korrekt
fastlæggelse og overdragelse af EU's egne indtægter.

Sikre en effektiv toldkontrol Toldstyrelsen skal gennem effektiv toldkontrol af legale og
illegale varebevægelser over landets grænser bidrage til kor-
rekte toldangivelser og til at beskytte borgere og virksomhe-
der mod ulovlige varer og aktiviteter.

| Mio. kr. (2022-pl)
| R
| 2019
| R
| 2020
| B
| 2021
| F
| 2022
| BO1
| 2023
| BO2
| 2024
| BO3
| 2025

| Udgift i alt .................................................| 426,6| 537,0| 576,8| 571,1| 310,7| 304,8| 298,5

| 0.| Generelle fællesomkostninger.............| 46,2| 122,1| 129,5| 97,2| 49,0| 48,5| 47,0
| 1.| Facilitere smidig handel og sikre korrekt
| angivelse og afregning af told ............| 160,4| 181,0| 190,6| 193,7| 129,7| 127,5| 125,5
| 2.| Sikre en effektiv toldkontrol...............| 220,0| 233,9| 256,7| 280,2| 132,0| 128,8| 126,0

http://www.toldst.dk
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 730 824 885  942 532 521 511
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 369,5 412,9 443,4  484,4 273,3 268,0 262,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 369,5 412,9 443,4  484,4 273,3 268,0 262,5
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Toldstyrelsen.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 3,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 9,7 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 18,1 15,3 29,2 25,5 31,0 28,2 41,8
+ anskaffelser .............................................. 4,9 2,3 17,8 14,5 7,2 26,3 7,8
- afskrivninger ............................................. 7,7 5,1 10,4 9,0 10,0 12,7 14,9
Samlet gæld ultimo ..................................... 15,3 12,5 36,6 31,0 28,2 41,8 34,7

Låneramme .................................................. - - 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 83,2 70,5 64,1 95,0 78,9

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

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

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.
Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 24,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019 og 0,5

mio. kr. årligt i 2020 og frem (2018-pl) til manuel sagsbehandling af toldbevillinger på toldom-
rådet. Toldstyrelsens andel af denne bevilling udgør 8,0 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt fra
2020 og frem (2019-pl). Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og
Servicestyrelsen, der udgjorde 0,6 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles funktioner.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 7,5 mio. kr. i 2019 og 15,0 mio. kr. årligt i
2020-2022 (2019-pl) til styrkelse af toldkontrollen, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-re-
gering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Kontoen er i 2020 reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2020-pl) som følge af
overførte opgaver fra Toldstyrelsen til Rigspolitiet, jf. LBK nr. 1706 af 27. december 2018 om
indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven).

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på 9,8 mio. kr. årligt i 2021 og frem (2021-pl) til
kontrol vedrørende mængde- og aldersbegrænsning for salg af lattergas til private og forbud mod
smagsstoffer i e-cigaretter.

Kontoen er reduceret med 2,1 mio. kr. i 2021, 2,2 mio. kr. i 2022, 2,2 mio. kr. i 2023 og 2,3
mio. kr. årligt i 2024 og frem (2021-pl) som følge af udmøntning af besparelse på statens kon-
sulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 207,8 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 50,1 mio. kr. i 2022, 27,1 mio. kr. i 2023,

27,1 mio. kr. i 2024 og 26,6 mio. kr. i 2025 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen
vedrørende koncernfælles opgaver.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1706
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Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 20,2 mio. kr. i 2022 til forvaltningsopgaver i
forbindelse med idriftsættelse af ICS2.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2022, som fi-
| nansierer klimaprojekter vedrørende klimapåvirkning fra statslige flyrejser forbundet med Told-
| styrelsens tjenesterejser foretaget i perioden medio 2019-2020.

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

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 241,4 253,4 268,4 219,7 170,4 164,2 160,5
Indtægt ......................................................... - 44,1 59,8 50,4 50,4 50,4 50,4
Udgift ........................................................... 236,0 300,4 328,2 270,1 220,8 214,6 210,9
Årets resultat ............................................... 5,4 -2,9 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 236,0 271,4 268,4 219,7 170,4 164,2 160,5
Indtægt .................................................. - 0,0 - - - - -

20. Gebyrfinansierede aktiviteter
Udgift .................................................... - 29,0 58,8 49,4 49,4 49,4 49,4
Indtægt .................................................. - 44,1 58,8 49,4 49,4 49,4 49,4

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

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

Yderligere oplysninger findes på www.motorst.dk.

Virksomhedsstruktur
09.31.05. Motorstyrelsen, CVR-nr. 39883643.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
Retvisende værdifastsættelse af
motorkøretøjer

Motorstyrelsen skal gennem klar vejledning af selvanmeldere
og en effektiv og ensartet model for værdifastsættelser sikre
retvisende værdifastsættelser af motorkøretøjer.

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

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opga-
verne. I 2023-2025 er der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne.

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. - 44,1 59,8  50,4 50,4 50,4 50,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ - 44,1 58,8  49,4 49,4 49,4 49,4
6. Øvrige indtægter .................................... - 0,0 -  - - - -
Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed vedrører betaling for Motorstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
i forbindelse med håndtering af fejlrettelser mv. af registrerede køretøjer samt udsendelse af informationsbreve til ejere
og brugere af køretøjer. Afgifter og gebyrer vedrører gebyrindtægter i forbindelse med anmodning om eksport af brugte
køretøjer.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 295 349 372  366 309 297 291
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 140,8 172,2 178,6  177,5 149,7 144,0 141,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 0,8  0,8 0,8 0,8 0,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 140,8 172,2 177,8  176,7 148,9 143,2 140,3
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Motorstyrelsen.

Korrekt afgiftsberegning og effek-
tiv administration og registrering

Motorstyrelsen skal sikre korrekt beregning af registrerings-
afgift og periodiske afgifter i overensstemmelse med gæl-
dende afgiftsregler samt gennem digitale løsninger og en ef-
fektiv administration af motorregistret gøre det nemt at regi-
strere køretøjer korrekt.

Målrettet vejledning og effektiv
kontrol

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

| Mio. kr. (2022-pl)
| R
| 2019
| R
| 2020
| B
| 2021
| F
| 2022
| BO1
| 2023
| BO2
| 2024
| BO3
| 2025

| Udgift i alt ....................................................| 244,8| 308,3| 333,8| 270,1| 220,8| 214,6| 210,9

| 0.| Generelle fællesomkostninger ................| 48,8| 81,8| 63,7| 34,4| 36,4| 36,5| 35,7
| 1.| Retvisende værdifastsættelse af motor-
| køretøjer ..................................................| 32,6| 54,9| 83,7| 60,1| 47,1| 46,0| 45,0
| 2.| Korrekt afgiftsberegning og effektiv ad-
| ministration og registrering ....................| 133,4| 132,1| 132,2| 98,7| 80,2| 78,6| 77,6
| 3.| Målrettet vejledning og effektiv kontrol.| 30,0| 39,5| 54,2| 76,9| 57,1| 53,5| 52,6
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 3,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 6,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,1 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - - - 0,1 - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 - - -

Låneramme .................................................. - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 20,0 20,0 - - -

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

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

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.
Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 11,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2020-pl) til

gennemførelse af kontrol med værdifastsættelser ved import af brugte køretøjer, jf. Aftale mellem
den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket regelefterlevelse på motorområdet af april
2019. Motorstyrelsens andel af denne bevilling udgør 10,9 mio. kr. årligt i 2020 og frem.

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på 4,0 mio. kr. i 2021, 4,0 mio. kr. i 2022, 3,3 mio.
kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 (2021-pl) til en styrket indsats mod vanvidskørsel.

Kontoen er reduceret med 1,8 mio. kr. i 2021, 1,9 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,0
mio. kr. årligt i 2024 og frem (2021-pl) som følge af udmøntning af besparelse på statens kon-
sulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på 12,5 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. årligt i
2022-2024 (2021-pl) til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om grøn omstilling af vejtransporten af december
2020.

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på 200,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 (2021-pl) til
Kontroletape 2, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enheds-
listen og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Motorstyrelsens andel heraf
udgør 8,0 mio. kr. årligt i 2021-2024. Bevillingen er videreført i 2025 og frem.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 0,2 mio. kr. i 2025 til administrative omkost-
ninger vedrørende kilometerbaserede afgifter for lastbiler, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om grøn omstilling af vejtransporten af december
2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 50,0 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 30,0 mio. kr. i 2022 og frem som følge af

overførsel af opgave vedrørende betalinger til Nets til §09.31.01. Skattestyrelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 22,8 mio. kr. i 2022, 15,9 mio. kr. i 2023,

15,2 mio. kr. i 2024 og 15,1 mio. kr. i 2025 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen
vedrørende koncernfælles opgaver.

Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 6,3 mio. kr. i 2022 fra § 09.31.01 Skatte-
styrelsen til styrket kontrol.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
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Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

20. Gebyrfinansierede aktiviteter
Underkontoen anvendes til brug for en gebyrfinansieret ordning vedrørende afskaffelse af

selvanmelderordningen ved eksport af brugte køretøjer, jf. Aftale mellem den daværende
VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti om styrket regelefterlevelse på motorområdet af april 2019. På
kontoen afholdes udgifter i relation til håndtering af anmodninger om eksportgodtgørelse samt
værdifastsættelse af brugte biler, som skal eksporteres. Indtægterne fra gebyret forventes at ud-
gøre 59,4 mio. kr. årligt i 2021 og frem og vedrører anmodning om eksportgodtgørelse.

| I forbindelse med ændringsforslagene er udgifts- og indtægtsbevillingen reduceret med 10,0
| mio. kr. årligt i 2022 og frem som følge af ændret skøn for antallet af anmodninger om eksport-
| godtgørelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Af underkontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter for Motorstyrelsen og Udvik-

lings- og Forenklingsstyrelsen i forbindelse med håndtering af fejlrettelser mv. af registrerede
køretøjer samt udsendelse af informationsbreve til ejere og brugere af køretøjer.

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

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 2.563,5 3.314,0 3.864,0 3.924,3 1.581,3 1.518,9 1.412,9
Indtægt ......................................................... 195,6 33,5 25,8 25,5 22,2 22,1 22,0
Udgift ........................................................... 2.720,5 3.336,6 3.889,8 3.949,8 1.603,5 1.541,0 1.434,9
Årets resultat ............................................... 38,6 10,8 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 1.843,9 2.122,2 2.332,1 2.288,5 1.341,8 1.280,1 1.244,8
Indtægt .................................................. 191,6 23,4 23,1 22,8 19,5 19,4 19,3

20. Implementeringscenter for Ejen-
 domsvurderinger

Udgift .................................................... 236,1 347,3 412,0 502,2 79,0 79,0 79,0

30. Implementeringscenter for Ind-
 drivelse
 Udgift .................................................... 454,8 518,1 476,5 500,5 127,4 127,5 58,2

Indtægt .................................................. 0,0 5,2 - - - - -

40. Implementeringscenter for Told
Udgift .................................................... 126,6 245,4 498,6 480,5 - - -
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -

50. Legacy-program
Udgift .................................................... 55,9 99,0 167,9 175,4 52,6 51,7 50,2

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 3,1 4,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt .................................................. 3,9 4,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter, Ferie i eIndkomst
Udgift .................................................... 0,0 0,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Indtægt .................................................. 0,0 0,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
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98. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

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

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

Yderligere oplysninger findes på www.ufst.dk.

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

5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opga-
verne. For 2023-2025 er der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne.

Opgaver Mål
Sikker drift og vedligehold af
skattevæsenets it-systemer

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre omkostnings-
effektiv it-drift og it-infrastruktur med høj driftssikkerhed,
der kan understøtte en sikker og effektiv opgavevaretagelse
i skattevæsenet.

Levering af et solidt data- og ana-
lysegrundlag for skattevæsenets
virksomhed

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

Udvikling af it-systemer, der un-
derstøtter skattevæsenets virksom-
hed

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

| Mio. kr. (2022-pl)
| R
| 2019
| R
| 2020
| B
| 2021
| F
| 2022
| BO1
| 2023
| BO2
| 2024
| BO3
| 2025

| Udgift i alt .....................................................| 2.822,4| 3.423,9| 3.955,9| 3.949,8| 1.603,5| 1.541,0| 1.434,9

| 0.| Generelle fællesomkostninger ................| 162,9| 351,3| 455,1| 270,5| 121,4| 116,5| 107,3
| 1.| Sikker drift og vedligehold af skattevæ-
| senets it-systemer.....................................| 1.541,5| 1.909,9| 1.892,8| 1.676,1| 711,1| 682,5| 632,2
| 2.| Levering af et solidt data- og analyse-
| grundlag for skattevæsenets virksomhed| 388,5| 217,2| 237,4| 277,4| 108,5| 105,3| 101,4
| 3.| Udvikling af it-systemer, der understøt-
| ter skattevæsenets virksomhed. ...............| 729,5| 945,5| 1.370,6| 1.725,8| 662,5| 636,7| 594,0

http://www.ufst.dk
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 195,6 33,5 25,8  25,5 22,2 22,1 22,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 3,9 4,3 0,6  0,6 0,6 0,6 0,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,0 0,6 2,1  2,1 2,1 2,1 2,1
6. Øvrige indtægter .................................... 191,7 28,6 23,1  22,8 19,5 19,4 19,3
Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed vedrører betaling for systemudvikling og drift af it-systemet Hent Selv for
finansielle institutioner for 0,6 mio. kr. årligt. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører FerieKontos betaling for
systemtilretninger og drift af systemet Ferie i eIndkomst for 1,8 mio. kr. årligt og udbetaling fra Arbejdsmarkedsfond for
udstationerede for 0,3 mio. kr. årligt. Øvrige indtægter omfatter indtægter fra salg af varer samt interne statslige over-
førsler for i alt 22,8 mio. kr. i 2022, 19,5 mio. kr. i 2023, 19,4 mio. kr. i 2024 og 19,3 mio. kr. i 2025. Indtægter fra salg
af varer vedrører terminaladgange til de statslige skatteregistre samt systemadgange til ejendomsdata. De interne statslige
overførsler omfatter 7,6 mio. kr. i 2022, 4,7 mio. kr. i 2023, 4,6 mio. kr. i 2024 og 4,5 mio. kr. i 2025 fra § 09.11.01.
Departementet, 12,7 mio. kr. i 2022 og 12,3 mio. kr. årligt i 2023-2025 fra § 09.11.02. Skatteankestyrelsen og 2,5 mio.
kr. årligt i 2022-2025 fra § 09.41.01. Spillemyndigheden som refusion af administration af it-funktioner mv.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 1.141 1.401 1.946  1.918 749 731 712
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 700,2 933,3 1.281,9  1.275,4 498,3 486,1 473,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 2,4 2,6 0,4  0,4 0,4 0,4 0,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 697,8 930,7 1.281,5  1.275,0 497,9 485,7 473,3
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 29,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 49,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 79,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 1.606,8 1.924,6 2.416,9 2.887,8 2.721,7 2.545,5 2.293,5
+ anskaffelser .............................................. 499,4 296,3 80,0 61,0 99,0 101,0 61,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 119,5 347,7 716,9 476,0 274,7 225,7 221,3
- afskrivninger ............................................. 301,1 255,1 652,9 703,1 549,9 578,7 505,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 1.924,6 2.313,5 2.560,9 2.721,7 2.545,5 2.293,5 2.070,4

Låneramme .................................................. - - 3.295,5 3.628,0 3.113,3 2.644,3 2.629,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 77,7 75,0 81,8 86,7 78,7
Bemærkninger: For en række af de udviklingsaktiviteter, der er afsat låneramme til i 2023-2025, afspejler finansierings-
oversigten ikke de forudsatte aktiviteter i sin helhed. Det skal ses i lyset af den tekniske budgettering af bevillingen for
§ 9. Skatteministeriet på finansloven for 2022, herunder de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver.

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

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

lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.
Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022

(2019-pl) vedrørende finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.
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Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 0,6 mio. kr.
i 2022 (2019-pl) til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-rege-
ring, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november
2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,7 mio. kr. i 2019, 7,1 mio. kr. i 2020, 14,9
mio. kr. i 2021 og 14,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til udvikling af digital indberetningsløsning og
systemtilretninger og styrket kontrol og vejledning, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-re-
gering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om bedre vilkår for vækst og
korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien af maj 2018.

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

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 1,6 mio. kr. i 2020, 7,2 mio. kr. i 2021 og 25,1
mio. kr. i 2022 (2019-pl) til administrative omkostninger i forbindelse med implementering og
drift af en aktiesparekonto, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,7 mio. kr. i 2019, 0,6 mio. kr. årligt i 2020-
2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til administrative omkostninger af skatte- og afgiftsinitia-
tiver i finansloven, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om
finansloven for 2019 af november 2018.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 11,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2020-pl) til
gennemførelse af kontrol med værdifastsættelser ved import af brugte køretøjer, jf. Aftale mellem
den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket regelefterlevelse på motorområdet af april
2019. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,2 mio. kr. årligt i
2020 og frem.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 29,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 (2020-pl)
til den fælles myndighedsindsats, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny
og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019. Udvik-
lings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 17,6 mio. kr. i 2020, 35,2 mio. kr. i 2021, 34,2
mio. kr. i 2022 og 33,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem (2020-pl) til it-systemet E&E, jf. Aftale
om kommunernes økonomi for 2020.

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. årligt i
2022-2023 (2021-pl) til en styrket indsats mod vanvidskørsel.

Kontoen er reduceret med 126,1 mio. kr. i 2021, 136,6 mio. kr. i 2022, 141,0 mio. kr. i 2023
og 145,1 mio. kr. årligt i 2024 og frem (2021-pl) som følge af udmøntning af besparelse på statens
konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på 0,1 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,3
mio. kr. årligt i 2023-2024 (2021-pl) til administrative konsekvenser i forbindelse med model for
bedre barselsvilkår for selvstændige erhvervsdrivende, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af de-
cember 2019.

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på 0,8 mio. kr. i 2021, 2,5 mio. kr. i 2022, 2,3 mio.
kr. i 2023 og 2,2 mio. kr. i 2024 (2021-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.

Der er i 2021 indbudgetteret en bevilling på 4,3 mio. kr. i 2021, 3,4 mio. kr. i 2022, 3,0 mio.
kr. i 2023 og 3,1 mio. kr. i 2024 (2021-pl) til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem re-
geringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om grøn omstilling af vej-
transporten af december 2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 903,4 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
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Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 200,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 til kontroletape
3. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 3,7 mio. kr. årligt i
2022-2025.

Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 71,0 mio. kr. i 2022, 36,5 mio. kr. i 2023,
35,7 mio. kr. i 2024 og 35,0 mio. kr. i 2025 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen
vedrørende koncernfælles opgaver.

Kontoen er reduceret med 15,0 mio. kr. i 2022 og 31,0 mio. kr. i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 15,3 mio. kr. i 2022 til renter og afskrivninger
i forbindelse med udviklingen af One Stop Moms 2-systemet.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 3,5 mio. kr. i 2022 til opgaver i forbindelse med
COVID-19.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2022-2024
| som følge af udmøntning af ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger
Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde forud for udsendelse

af ejendomsvurderinger, herunder udvikling af it-systemet, lovforberedende arbejde samt etable-
ring af vurderingsmodeller og processer mv.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 66,2 mio. kr. i 2020, 67,9 mio. kr. i 2021 og
78,3 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til afskrivninger og renter af udviklingen af det nye ejendoms-
vurderingssystem, integrationer af andre systemer på ejendomsområdet mv.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 333,1 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 8,4 mio. kr. i 2022 til § 09.31.08. Admini-

strations- og Servicestyrelsen vedrørende koncernfælles opgaver.
Kontoen er reduceret med 2,7 mio. kr. i 2022 som følge af udmøntning af besparelse på

statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets
og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 97,5 mio. kr. i 2022 til renter og afskrivninger
i forbindelse med udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem.

Projektskema:

Bemærkninger: Den afsatte driftsramme til Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger i 2023-2025 er udtryk for en
teknisk budgettering af § 9. Skatteministeriet og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35.
Generelle reserver.

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Samlede udgifter til Implementeringscenter
for Ejendomsvurderinger............................... 236,1 386,7 412,0 502,2 79,0 79,0 79,0

§ 09.31.06.20. Implementeringscenter for
Ejendomsvurderinger ..................................... 236,1 344,4 412,0 502,2 79,0 79,0 79,0
§ 35.11.50.30. Ejendomsområdet ................. - 42,3 - - - - -
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30. Implementeringscenter for Inddrivelse
Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde på inddrivelsesområ-

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

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 184,3 mio. kr. i 2019, 68,4 mio. kr. i 2020, 64,8
mio. kr. i 2021 og 130,2 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til tilvejebringelse af det nye inddrivelsessy-
stem, herunder renter og afskrivninger.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 344,3 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 5,9 mio. kr. i 2022 til § 09.31.08. Admini-

strations- og Servicestyrelsen vedrørende koncernfælles opgaver.
Kontoen er reduceret med 3,2 mio. kr. i 2022 som følge af udmøntning af besparelse på

statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets
og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 28,6 mio. kr. i 2022 til renter og afskrivninger
i forbindelse med udviklingen af det nye inddrivelsessystem.

Projektskema:

Bemærkninger: Den afsatte driftsramme til Implementeringscenter for Inddrivelse i 2023-2025 er udtryk for en teknisk
budgettering af § 9. Skatteministeriet og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle
reserver.

40. Implementeringscenter for Told
Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsarbejdet på toldområdet forbundet med im-

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

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 497,7 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 21,2 mio. kr. i 2022 til § 09.31.08. Admi-

nistrations- og Servicestyrelsen vedrørende koncernfælles opgaver.
Kontoen er reduceret med 3,3 mio. kr. i 2022 som følge af udmøntning af besparelse på

statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets
og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 2,2 mio. kr. i 2022 til renter og afskrivninger i
forbindelse med udviklingsaktiviteter relateret til implementeringen af EU's toldkodeks (EUTK).

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Samlede udgifter til Implementeringscenter
for Inddrivelse ............................................... 454,8 459,8 476,5 500,5 127,4 127,5 58,2

§ 09.31.06.30. Implementeringscenter for
Inddrivelse ..................................................... 454,8 459,8 476,5 500,5 127,4 127,5 58,2
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Projektskema:

Bemærkninger: Projektskemaet omfatter alene bevilling afsat på § 09.31.06.40. Implementeringscenter for Told. Der er
herudover afsat bevilling på § 09.31.04. Toldstyrelsen. Den afsatte driftsramme til Implementeringscenter for Told i
2023-2025 er udtryk for en teknisk budgettering af § 9. Skatteministeriet og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver
til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver. På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenester
29,3 mio. kr. i 2022 til § 09.31.04. Toldstyrelsen som afregning for toldfagligt bidrag.

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

drift, vedligehold og levetidsforlængelse af ældre it-systemer i skattevæsenet.
Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 74,4 mio. kr. i 2019, 64,1 mio. kr. i 2020, 57,5

mio. kr. i 2021 og 53,7 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til sikring af stabil drift, vedligehold og leve-
tidsforlængelse af ældre it-systemer. Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administra-
tions- og Servicestyrelsen, der udgjorde 4,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles
funktioner.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 125,2 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 5,5 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023, 1,5

mio. kr. i 2024 og 1,6 mio. kr. i 2025 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen ved-
rørende koncernfælles opgaver.

Kontoen er reduceret med 1,1 mio. kr. i 2022 som følge af udmøntning af besparelse på
statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets
og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Projektskema:

Bemærkning: Den afsatte driftsramme til Legacy-programmet i 2023-2025 er udtryk for en teknisk budgettering af § 9.
Skatteministeriet og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrø-

rende it-systemet eSkatData for banker og andre finansielle virksomheder. Systemet giver mu-
lighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked, kan hente låntagers
m.fl. skatteoplysninger efter låntagers m.fl. samtykke i forbindelse med långivning mv.

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

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

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Samlede udgifter til Implementeringscenter
for Told.......................................................... 126,6 149,4 498,5 480,5 - - -

§ 09.31.06.40. Implementeringscenter for
Told ................................................................ 126,6 149,4 498,5 480,5 - - -

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Samlede udgifter til Legacy-programmet..... 58,3 171,4 172,2 179,7 56,9 56,0 54,5

§ 09.31.01. Skattestyrelsen ........................... 2,4 7,8 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
§ 09.31.06.50. Legacy-programmet.............. 55,9 163,6 167,9 175,4 52,6 51,7 50,2
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98. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Underkontoen er på finansloven for 2019 opført under § 09.31.06.95. Udbetalinger fra Ar-

bejdsmarkedets Fond for Udstationerede.
Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af eIndkomst-systemet, der ved-

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

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

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 791,7 - - 612,3 336,0 328,2 324,7
Indtægt ......................................................... 14,9 566,5 614,7 21,3 14,7 14,5 14,2
Udgift ........................................................... 794,9 563,1 614,7 633,6 350,7 342,7 338,9
Årets resultat ............................................... 11,7 3,4 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 794,9 563,1 614,7 633,6 350,7 342,7 338,9
Indtægt .................................................. 14,9 566,5 614,7 21,3 14,7 14,5 14,2

Bemærkninger: På finansloven for 2020 blev der indarbejdet en ny bevillings- og omkostningsstruktur for Administra-
tions- og Servicestyrelsen. Strukturen indebar, at Administrations- og Servicestyrelsens opgavevaretagelse i 2020 og 2021
blev finansieret af indtægter fra de øvrige styrelser inden for Skatteministeriets område. På finansloven for 2022 er Ad-
ministrations- og Servicestyrelsen tilført bevilling for opgavevaretagelsen for Skatteforvaltningen.

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

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

Yderligere oplysninger findes på www.adst.dk.

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

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

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

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

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opga-
verne. I 2023-2025 er der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne.

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 14,9 566,5 614,7  21,3 14,7 14,5 14,2
6. Øvrige indtægter .................................... 14,9 566,5 614,7  21,3 14,7 14,5 14,2
Bemærkninger: Indtægter omfatter internt statsligt salg af varer og tjenester, øvrige overførselsindtægter samt andre
driftsindtægter. For internt statsligt salg af varer og tjenester overføres 5,9 mio. kr. i 2022, 4,1 mio. kr. i 2023, 4,0 mio.
kr. i 2024 og 3,9 mio. kr. i 2025 fra § 09.11.01. Departementet, 9,6 mio. kr. i 2022, 4,7 mio. kr. i 2023, 4,6 mio. kr. i
2024 og 4,5 mio. kr. i 2025 fra § 09.11.02. Skatteankestyrelsen, 0,1 mio. kr. årligt i 2022-2025 fra § 09.11.03. Tilsynet
med told- og skatteforvaltningens it-område og 2,3 mio. kr. i 2022, 2,4 mio. kr. årligt i 2023-2024 og 2,3 mio. kr. i 2025
fra § 09.41.01. Spillemyndigheden som afregning for koncernfælles funktioner. Øvrige overførselsindtægter omhandler
midler fra kompetencefondssekretariat for 0,4 mio. kr. årligt i 2022-2025. Andre driftsindtægter omhandler indtægter fra
salg af interne kurser, inventar og biler, der er budgetteret til 3,0 mio. kr. årligt i 2022-2025.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 480 317 401  408 277 271 266
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 209,1 172,9 220,3  226,6 153,6 150,6 147,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 209,1 172,9 220,3  226,6 153,6 150,6 147,6
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Administrations- og
Servicestyrelsen.

Moderne og vedligeholdte lokaler
og servicering af arbejdspladser

Administrations- og Servicestyrelsen skal understøtte Skatte-
ministeriets institutioner med moderne og velholdte lokaler
med en tidssvarende indretning af arbejdspladser samt sikre
den daglige drift og service af Skatteministeriets lokaliteter i
form af facility management samt post- og arkivfunktioner.
Administrations- og Servicestyrelsen er desuden ansvarlig for
at understøtte den fysiske sikkerhed og arbejdsmiljøet på
tværs af Skatteministeriet.

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

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

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Udgift i alt .................................................... 824,7 577,8 625,1 633,6 350,7 342,7 338,9

0. Generelle fællesomkostninger ................ 14,9 21,5 62,0 62,8 34,7 33,9 33,5
1. Koncernfælles HR, rekruttering og ud-

vikling ..................................................... 140,1 138,9 150,4 152,7 84,5 82,6 81,7
2. Moderne og vedligeholdte lokaler og

servicering af arbejdspladser .................. 547,4 345,7 313,1 317,4 175,7 171,7 169,8
3. Effektiv og sikker drift af økonomi-

funktioner, systemunderstøttelse samt
indkøb og udbud. .................................... 122,3 71,7 99,6 100,7 55,8 54,5 53,9
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 13,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 15,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 28,7 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 39,2 60,5 90,6 90,4 98,5 96,6 88,7
+ anskaffelser .............................................. 25,2 8,7 25,0 30,3 20,9 14,4 11,5
- afskrivninger ............................................. 4,0 0,8 21,1 22,2 22,8 22,3 21,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 60,5 68,4 94,5 98,5 96,6 88,7 78,5

Låneramme .................................................. - - 97,9 98,5 99,1 99,7 100,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 96,5 100,0 97,5 89,0 78,5

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

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

lovgivning, herunder til it-leverandører og Udbetaling Danmark.
Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 288,8 mio. kr. i 2022, 203,4 mio. kr. i 2023,

198,5 mio. kr. i 2024 og 196,9 mio. kr. i 2025 fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedrørende kon-
cernfælles opgaver.

Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 92,0 mio. kr. i 2022, 38,4 mio. kr. i 2023,
37,5 mio. kr. i 2024 og 37,0 mio. kr. i 2025 fra § 09.31.02. Gældsstyrelsen vedrørende kon-
cernfælles opgaver.

Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 42,9 mio. kr. i 2022, 11,6 mio. kr. i 2023,
11,3 mio. kr. i 2024 og 11,2 mio. kr. i 2025 fra § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen vedrørende
koncernfælles opgaver.

Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 50,1 mio. kr. i 2022, 27,7 mio. kr. i 2023,
27,1 mio. kr. i 2024 og 26,6 mio. kr. i 2025 fra § 09.31.04. Toldstyrelsen vedrørende koncern-
fælles opgaver.

Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 22,8 mio. kr. i 2022, 15,9 mio. kr. i 2023,
15,2 mio. kr. i 2024 og 15,1 mio. kr. i 2025 fra § 09.31.05. Motorstyrelsen vedrørende koncern-
fælles opgaver.

Der er i 2022 indbudgetteret et bevillingsflyt på 112,0 mio. kr. i 2022, 38,3 mio. kr. i 2023,
37,2 mio. kr. i 2024 og 36,6 mio. kr. i 2025 fra § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
vedrørende koncernfælles opgaver.

Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.
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Spilleforvaltning

09.41. Spilleforvaltning

09.41.01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,1 6,0 7,8 7,8 5,1 5,1 5,0
Indtægt ......................................................... 81,0 79,1 81,0 82,2 83,6 85,8 87,2
Udgift ........................................................... 87,0 87,1 88,8 90,0 88,7 90,9 92,2
Årets resultat ............................................... -0,9 -2,1 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 87,0 87,1 88,8 90,0 88,7 90,9 92,2
Indtægt .................................................. 81,0 79,1 81,0 82,2 83,6 85,8 87,2

Bemærkninger: På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 2,5 mio. kr. årligt i 2022-2025
til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedrørende afregning af it-pakken og 2,3 mio. kr. i 2022, 2,4 mio.
kr. årligt i 2023-2024 og 2,3 mio. kr. i 2025 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende
koncernfælles funktioner.

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

lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer mv. Spillemyndigheden skal udste-
de tilladelser til spiludbydere, udarbejde klar oplysning om spilmarkedet og sikre en høj sikkerhed
på spilmarkedet gennem tilsyn med spiludbyderne og overvågning af spilmarkedet mv.

Yderligere oplysninger findes på www.spillemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur
09.41.01. Spillemyndigheden, CVR-nr. 34730415.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der kan ske overførsel mellem § 09.41.01. Spillemyndighe-
den og § 09.11.01. Departementet, § 09.11.02. Skatteanke-
styrelsen, § 09.11.79. Reserver og budgetregulering, §
09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrelsen, §
09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrelsen, §
09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og For-
enklingsstyrelsen, § 09.31.08. Administrations- og Service-
styrelsen, § 09.61.01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
og § 09.61.03. Kompetencesekretariatet.

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

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opga-
verne. I 2023-2025 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter til øvrig drift er fordelt mellem opgaverne,
mens lønudgifterne er teknisk fordelt.

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 81,0 79,1 81,0  82,2 83,6 85,8 87,2
4. Afgifter og gebyrer ................................ 81,0 79,1 81,0  82,2 83,6 85,8 87,2
Bemærkninger: Kontoen består af gebyrer på 48,9 mio. kr. i 2022 vedrørende tilladelser til udbud af væddemål og onli-
nekasino mv. i henhold til lov om spil, gebyrer på 0,1 mio. kr. i 2022 vedrørende ansøgning om tilladelse til at afvikle
offentligt hasardspil i turneringsform, gebyrer på 5,6 mio. kr. i 2022 vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, gebyrer
på 9,4 mio. kr. i 2022 vedrørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning og gebyrer på 18,2
mio. kr. i 2022 vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.5 Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¾ af de
af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det bud-
getterede niveau på § 09.41.01. Spillemyndigheden.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Effektiv og korrekt udstedelse af
tilladelser til spiludbydere

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

Klar oplysning om spilmarkedet Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed besidde ak-
tuel viden om den seneste udvikling på spilmarkedet med det
formål at kunne oplyse og rådgive. Spillemyndigheden skal
desuden orientere sig i internationalt myndighedssamarbejde,
bl.a. i EU, så Spillemyndigheden er på forkant med udvik-
lingen på området for spilafhængighed, nye spilformer mv.

Høj sikkerhed på spilmarkedet
gennem målrettet tilsyn med
spiludbydere

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

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Udgift i alt ................................................. 90,3 89,4 90,3 90,0 88,7 90,9 92,2

0. Generelle fællesomkostninger............. 27,7 27,6 25,8 26,4 27,3 29,4 30,3
1. Effektiv og korrekt udstedelse af tilla-

delser til spiludbydere ......................... 9,4 9,0 9,8 9,4 9,6 9,7 9,6
2. Klar oplysning om spilmarkedet......... 14,4 9,1 11,7 10,2 10,1 10,2 10,2
3. Høj sikkerhed på spilmarkedet gennem

målrettet tilsyn med spiludbydere....... 38,8 43,7 43,0 44,0 41,7 41,6 42,1
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 102 106 106  114 115 115 115
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 53,8 58,2 60,5  61,5 61,8 61,8 61,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 53,8 58,2 60,5  61,5 61,8 61,8 61,8
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Spillemyndigheden.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 1,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 25,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 26,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 7,9 8,0 19,0 16,9 18,0 17,6 18,6
+ anskaffelser .............................................. 0,5 8,9 3,3 3,0 2,0 3,0 1,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 2,8 -1,3 1,7 1,5 1,0 1,5 1,5
- afskrivninger ............................................. 3,1 1,9 4,2 3,4 3,4 3,5 4,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 8,0 13,8 19,8 18,0 17,6 18,6 17,6

Låneramme .................................................. - - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 99,0 90,0 88,0 93,0 88,0

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

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

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,6 mio. kr. årligt i 2021-2022 (2018-pl) til
gennemførelsen af ludomaniundersøgelser. Der afsættes hvert 5. år 2,6 mio. kr. årligt over to år
til gennemførsel af nye ludomaniundersøgelser, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om indsatsen for bekæmpelse af ludomani af november 2017.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 1,7 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2020-pl) til
tilsynsopgaver i Spillemyndigheden.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 0,2 mio. kr. til opgavevaretagelsen.
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Forvaltningsordninger

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

Skatteministeriet.

09.51.02. Kompensation af kommuner for genoptagelse af for meget betalt ejen-
domsskat (Lovbunden)

Kontoen er oprettet på aktstykke om serviceeftersyn af ejendomsskatteloven, jf. akt. 142 af
2. maj 2019.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Kompensation for tilbagebetalt
 grundskyld

Udgift ................................................... - - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - - - -

10. Kompensation for tilbagebetalt grundskyld
Af kontoen afholdes udgifter til at kompensere kommunerne for udgifter forbundet med ser-

viceeftersynet af ejendomsskatteloven.
Der er under serviceeftersynet af ejendomsskatteloven fundet fem fejl, der vedrører lov- og

systemtekniske problemstillinger, hvor der ikke er blevet administreret korrekt i henhold til
ejendomsskatteloven. De to første fejl omhandler Skatteforvaltningens systemer og det opgjorte
grundlag for grundskylden, mens de sidste tre fejl omhandler kommunernes administration af
grundskylden, jf. akt. 142 af 2. maj 2019.

Serviceeftersynet har vist, at en række boligejere har betalt for meget i grundskyld, mens
andre har betalt for lidt. Der er afsat 150,0 mio. kr. i 2019 til at kompensere kommunerne for
tilbagebetaling til borgerne af for meget betalt ejendomsskat i den pågældende periode vedrørende
de to fejl, der omhandler Skatteforvaltningens systemer. Kontoen administreres af departementet.

09.51.03. Justering af reguleringsprocent for grundskyld (tekstanm. 110) (Reser-
vationsbev.)

Kontoen er oprettet i 2021 som følge af akt. 299 af 17. september 2020.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 66,7 - - - -
10. Nedjustering af reguleringspro-
 cent

Udgift ................................................... - - 66,7 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 66,7 - - - -
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10. Nedjustering af reguleringsprocent
Af kontoen afholdes udgifter til overførsler til kommunerne som kompensation for, at regu-

leringsprocenten for grundskyld for 2021, der i forbindelse med bloktilskudsaktsstykket blev
fastsat til 7,0 pct., er blevet nedjusteret til 6,4 pct., jf. akt. 299 af 17. september 2020. Kontoen
administreres af Skattestyrelsen.

09.51.12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105)
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Underkonti § 09.51.12.20. Rykkergebyrer og § 09.51.12.21. Afskrivninger af rykkergebyrer er
budgetteret i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige
håndtering af tilgodehavender og udlån af juni 2021, jf. BEK nr. 116 af 19. februar 2018. Det
indebærer, at den budgetterede nominelle værdi opføres på § 09.51.12.20. Rykkergebyrer, og tab
som følge af værdifastsættelsen opføres på § 09.51.12.21. Afskrivninger af rykkergebyrer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægtsbevilling ......................................... -3,4 42,5 63,6 62,5 62,5 62,5 62,5
10. Gebyrer for bindende svar mv.

Indtægt ................................................ 1,4 1,8 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 1,4 1,8 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7

20. Rykkergebyrer
Indtægt ................................................ 62,6 55,2 62,6 62,4 62,4 62,4 62,4
30. Skatter og afgifter .......................... 62,6 55,2 62,6 62,4 62,4 62,4 62,4

21. Afskrivninger af rykkergebyrer
Indtægt ................................................ -67,4 -14,6 -0,3 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6
30. Skatter og afgifter .......................... -67,4 -14,6 -0,3 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

10. Gebyrer for bindende svar mv.
Kontoen indeholder indtægter fra opkrævning af gebyr for bindende svar, jf. skatteforvalt-

ningslovens § 21. Som borger eller virksomhed kan man få besvaret skatte- og afgiftsrelaterede
spørgsmål vedrørende påtænkte eller allerede foretagne dispositioner, så skatteforvaltningen er
bundet af besvarelsen. Der kan gives bindende svar om mange typer skatter og afgifter. Samtidig
med indgivelse af en anmodning om et bindende svar skal der betales et gebyr. Gebyret reguleres
efter personskattelovens § 20 og er 400 kr. i 2021. Gebyret betales tilbage, hvis anmodningen
afvises eller tilbagekaldes, jf. skatteforvaltningslovens § 23.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne opjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i
| 2022-2025 på baggrund af opdateret skøn for aktiviteten.

20. Rykkergebyrer
Kontoen indeholder indtægter fra opkrævning af rykkergebyrer, kontrollovsbøder mv.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne opjusteret med 1,8 mio. kr. årligt i
| 2022-2025 på baggrund af opdateret skøn for aktiviteten.

21. Afskrivninger af rykkergebyrer
Kontoen indeholder afskrivninger og kursregulering af rykkergebyrer.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne opjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i
| 2022-2025 på baggrund af opdateret skøn for indregningen af gældsinddrivelsesfordringer til
| kursværdi.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/116
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09.51.13. Godtgørelser mv. (Lovbunden)
Kontoen vedrører henholdsvis omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 131,7 185,3 160,6 204,1 204,1 206,2 193,4
10. Udgifter til sagkyndig bistand i
 skattesager

Udgift ................................................... 131,1 184,9 160,0 203,6 203,6 205,7 192,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 131,1 184,9 160,0 203,6 203,6 205,7 192,9

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

 afgiftsstraffesag
Udgift ................................................... 0,7 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager
Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager ved domstolene,

Landsskatteretten, Skatterådet, Skatteankestyrelsen og skatteankenævnene med hjemmel i skatte-
forvaltningslovens kapitel 19, jf. LBK nr. 635 af 13. maj 2020 (Skatteforvaltningsloven) med
senere ændringer. Der ydes 100 pct. omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., hvor skatteyder
får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. I sager, hvor skatteyder får medhold i mindre
grad, eller hvor skatteyder ikke får medhold, ydes der 50 pct. omkostningsgodtgørelse. 

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

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

Skattestyrelsen budgetterer inddrivelsesfordringer til nominel værdi, hvilket svarer til praksis
for indregningen af inddrivelsesfordringerne i regnskabet for 2020 og tidligere.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten indeholder det årlige antal afsluttede godtgørelsesberettigede sager. På finansloven
for 2019 indeholdt aktivitetsoversigten samtlige afsluttede klagesager med omkostningsgodtgørelse. Antallet af sager er
forbundet med usikkerhed. Der er i 2021 foretaget en konsolidering af de historiske aktivitetstal, som derfor kan afvige
fra de tilsvarende tal på tidligere finanslove. 

Aktivitetsoversigt: R
2016

R
2017

R
2018

R
2019

R
2020

B
2021

F
2022

BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

I. Udgiftsbehov
1. Antal afsluttede klagesager med
omkostningsgodtgørelse ...................... 2.858 2.742 2.732 2.950 3.144 3.233 3.601 3.601 3.651 3.351

IV. Ressourceforbrug
1. Statens udgifter, mio. kr................. 114,6 109,8 77,5 131,1 184,9 160,0 203,6 203,6 205,7 192,9

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/635
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20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag
Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og af-

giftsstraffesag, der afsluttes efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen, jf. LBK nr. 827 af 25.
august 2005.

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

Skattestyrelsen budgetterer inddrivelsesfordringer til nominel værdi, hvilket svarer til praksis
for indregningen af inddrivelsesfordringerne i regnskabet for 2020 og tidligere.

09.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-
anm. 107) (Reservationsbev.)

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

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 164,5 167,2 167,5 169,8 169,8 169,8 169,8
10. Delvis kompensation for købs-

moms for almennyttige forenin-
 ger

Udgift ................................................... 164,5 167,2 167,5 169,8 169,8 169,8 169,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 163,9 166,4 166,9 169,0 169,0 169,0 169,0
Bemærkninger: Ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.31.01. Skattestyrelsen.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,2
I alt .................................................................................................................................. 9,2

Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse
BV 2.10.5 Af bevillingen kan der anvendes op til 3 pct. til admini-

stration, heraf 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til
den faktiske udgift. Beløbet overføres til konto § 09.31.01.
Skattestyrelsen.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/827
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10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger
Formålet med puljen er at sikre, at flest mulige af de midler, der indsamles af foreningerne,

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

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

09.51.15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservations-
bev.)

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Tilskud til almennyttige og vel-

gørende foreninger mv. som er-
statning for udlodninger fra spil-

 lehaller
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger mv. som erstatning for udlodninger
fra spillehaller

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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09.51.16. Bo- og gaveafgift
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen budgetteres indtægter og udgifter

som følge af tilgang og afdrag på gæld vedrørende henstand med betaling af bo- og tillægsboafgift
og gaveafgift. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uer-
holdelige beløb) af tidligere bevilget henstand. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Bo- og gaveafgift, hvor opkræv-

ningen er overgivet til Udbeta-
 ling Danmark

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

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

på gæld. Endvidere budgetteres eventuelle udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning
af uerholdelige beløb). En bevilliget afdragsordning eller henstand gives i henhold til § 36 i lov
om afgift af dødsboer og gaver, jf. LBK nr. 47 af 12. januar 2015. Opkrævning af fordringerne
knyttet til kontoen varetages af Udbetaling Danmark.

09.51.17. Civilretlige tiltag i udbyttesagen
Af kontoen afholdes udgifter til de civilretlige tiltag for hjemføring af svigsbeløb i udbytte-

sagen samt pålagte og tilkendte sagsomkostninger. Udgifterne på kontoen er behæftet med usik-
kerhed som følge af sagskompleksets karakter. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 280,2 482,3 300,0 303,1 - - -
10. Civilretlige tiltag i udbyttesagen

Udgift ................................................... 280,2 482,3 300,0 303,1 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 280,2 482,3 300,0 303,1 - - -

10. Civilretlige tiltag i udbyttesagen
Af kontoen afholdes udgifter til de civilretlige tiltag for hjemføring af svigsbeløb i udbytte-

sagen samt pålagte og tilkendte sagsomkostninger. Udgifterne på kontoen er behæftet med usik-
kerhed som følge af sagskompleksets karakter.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 303,1 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.

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

relsen.
Kontoen er budgetteret i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om den

regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af juni 2021, jf. BEK nr. 116 af 19.
februar 2018. Det indebærer, at den budgetterede nominelle værdi opføres på § 09.51.21.12.
Retsafgifter fra inddrivelse og § 09.51.21.20. Gebyrer på inddrivelsesområdet, og tab som følge

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/47
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/116
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af værdifastsættelsen opføres på § 09.51.21.13. Afskrivninger af retsafgifter fra inddrivelse og §
09.51.21.21. Afskrivninger af gebyrer på inddrivelsesområdet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægtsbevilling ......................................... 59,7 131,5 125,2 100,9 100,9 100,9 100,9
12. Retsafgifter fra inddrivelse

Indtægt ................................................ 25,4 35,5 31,7 37,5 37,5 37,5 37,5
30. Skatter og afgifter .......................... 25,4 35,5 31,7 37,5 37,5 37,5 37,5

13. Afskrivninger af retsafgifter fra
 inddrivelse

Indtægt ................................................ -12,8 -10,8 -17,5 -25,4 -25,4 -25,4 -25,4
30. Skatter og afgifter .......................... -12,8 -10,8 -17,5 -25,4 -25,4 -25,4 -25,4

20. Gebyrer på inddrivelsesområdet
Indtægt ................................................ 82,6 163,1 183,6 188,8 188,8 188,8 188,8
30. Skatter og afgifter .......................... 82,6 163,1 183,6 188,8 188,8 188,8 188,8

21. Afskrivninger af gebyrer på ind-
 drivelsesområdet

Indtægt ................................................ -35,5 -56,4 -72,6 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
30. Skatter og afgifter .......................... -35,5 -56,4 -72,6 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

12. Retsafgifter fra inddrivelse
Kontoen indeholder indtægter fra retsafgifter fra inddrivelse, jf. LBK nr. 1252 af 27. no-

vember 2014 om retsafgifter med senere ændringer.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne opjusteret med 5,5 mio. kr. årligt i
| 2022-2025 på baggrund af opdateret skøn for aktiviteten.

13. Afskrivninger af retsafgifter fra inddrivelse
På kontoen opføres afskrivninger og kursregulering af retsafgifter fra inddrivelse.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne nedjusteret med 3,3 mio. kr. årligt i
| 2022-2025 på baggrund af opdateret skøn for aktiviteten.

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

kere, indsigelsesgebyrer, afgørelser om lønindeholdelse og udlægstilsigelse, jf. LBK nr. 29 af 12.
januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige senest ændret ved lov nr. 2221 af 29. de-
cember 2020 og BEK nr. 188 af 9. marts 2020, samt tillægsafgift, jf. § 17a i LBK nr. 1252 af
27. november 2014 om retsafgifter med senere ændringer.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne nedjusteret med 30,0 mio. kr. årligt i
| 2022-2025 på baggrund af opdateret skøn for aktiviteten.

21. Afskrivninger af gebyrer på inddrivelsesområdet
På kontoen opføres afskrivninger og kursregulering af gebyrer på inddrivelsesområdet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne opjusteret med 12,7 mio. kr. årligt i
| 2022-2025 på baggrund af opdateret skøn for aktiviteten.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1252
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/29
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2221
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/188
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1252
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09.51.22. Personlige fordringer
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen budgetteres primært indtægter

ved inddrivelse af restancer fra Rigspolitiet. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.
Kontoen er budgetteret i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om den

regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af juni 2021, jf. BEK nr. 116 af 19.
februar 2018. Det indebærer, at den budgetterede nominelle værdi opføres på § 09.51.22.10.
Personlige fordringer og § 09.51.22.20. Renteindtægter, og tab som følge af værdifastsættelsen
opføres på § 09.51.22.11. Afskrivninger af personlige fordringer og § 09.51.22.21. Afskrivninger
af renteindtægter.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 464,7 345,9 518,9 584,5 584,5 584,5 584,5
Indtægtsbevilling ......................................... 856,9 827,6 976,4 1.034,7 1.034,7 1.034,7 1.034,7
10. Personlige fordringer

Udgift ................................................... -21,6 -7,6 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 1,2 1,9 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. -22,8 -9,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.262,3 1.034,4 965,1 1.230,6 1.230,6 1.230,6 1.230,6
21. Andre driftsindtægter .................... 719,3 698,5 386,7 460,7 460,7 460,7 460,7
30. Skatter og afgifter .......................... 564,2 338,8 578,4 769,9 769,9 769,9 769,9
55. Statslige udlån, afgang .................. -21,3 -2,8 - - - - -

11. Afskrivninger af personlige for-
 dringer

Udgift ................................................... 424,4 283,7 308,2 394,6 394,6 394,6 394,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 423,4 279,8 308,2 394,6 394,6 394,6 394,6
44. Tilskud til personer ....................... 1,0 3,9 - - - - -
Indtægt ................................................ -477,6 -281,3 -350,8 -601,0 -601,0 -601,0 -601,0
30. Skatter og afgifter .......................... -477,6 -281,3 -350,8 -601,0 -601,0 -601,0 -601,0

20. Renteindtægter
Indtægt ................................................ 72,2 74,4 422,0 465,3 465,3 465,3 465,3
25. Finansielle indtægter .................... 72,2 74,4 422,0 465,3 465,3 465,3 465,3

21. Afskrivninger af renteindtægter
Udgift ................................................... 61,9 69,8 210,7 189,9 189,9 189,9 189,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 43,2 49,3 192,2 169,9 169,9 169,9 169,9
44. Tilskud til personer ....................... 18,6 20,5 18,5 20,0 20,0 20,0 20,0
Indtægt ................................................ 0,1 0,1 -59,9 -60,2 -60,2 -60,2 -60,2
30. Skatter og afgifter .......................... 0,1 0,1 -59,9 -60,2 -60,2 -60,2 -60,2

10. Personlige fordringer
Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, hvor opkrævningen er overgået fra

kreditor til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Kilderne til indtægterne på kontoen er primært fordringer
fra Rigspolitiet. Derudover kommer en mindre del af indtægterne fra fordringer fra Forsvaret,
Udbetaling Danmark og civilretlige krav.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne opjusteret med 41,1 mio. kr. årligt i
| 2022-2025 på baggrund af opdateret skøn for aktiviteten.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/116
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11. Afskrivninger af personlige fordringer
På kontoen opføres afskrivninger og kursregulering af personlige fordringer.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne nedjusteret med 36,0 mio. kr. og ud-
| gifterne opjusteret med 53,2 mio. kr. årligt i 2022-2025 på baggrund af dels opdateret skøn for
| aktiviteten dels opdateret skøn for indregningen af gældsinddrivelsesfordringer til kursværdi.

20. Renteindtægter
Kontoen omfatter indtægter fra renter ved inddrivelse af fordringer for andre offentlige en-

heder.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne opjusteret med 21,4 mio. kr. årligt i
| 2022-2025 på baggrund af opdateret skøn for aktiviteten.

21. Afskrivninger af renteindtægter
På kontoen opføres afskrivninger og kursregulering af renteindtægter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne nedjusteret med 0,9 mio. kr. og udgif-
| terne nedjusteret med 22,1 mio. kr. årligt i 2022-2025 på baggrund af dels opdateret skøn for
| aktiviteten dels opdateret skøn for indregningen af gældsinddrivelsesfordringer til kursværdi.

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

studerende optage statsgaranterede studielån i pengeinstitutter. Det statsgaranterede studielån kan
overflyttes fra pengeinstituttet til staten enten efter anmodning fra låntager eller i tilfælde af
misligholdelse af lånet, hvormed låntageren skylder penge til staten i stedet for til pengeinstituttet.

Tilbagebetalingen af lånene administreres af Udbetaling Danmark, mens Gældsstyrelsen ad-
ministrerer inddrivelsen af de misligholdte lån. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Fra 2018 indregnes fordringer, herunder inddrivelsesrenter, til kursværdi, hvilket betyder, at
der indregnes forventet tab på fordringer, der er overdraget til inddrivelse. Kursværdireguleringen
har alene betydning for bruttoværdierne under udgifter og indtægter, mens den budgetterede
nettobevilling ikke er berørt af kursværdiopgørelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 51,2 51,2 44,5 38,4 38,4 38,4 38,4
Indtægtsbevilling ......................................... 53,2 52,3 45,8 38,8 38,8 38,8 38,8
10. Overtagne fordringer ved indfri-

else af statsgaranterede studielån
i banker og sparekasser
Udgift ................................................... 51,2 51,2 44,5 38,4 38,4 38,4 38,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 27,7 28,2 21,6 16,0 16,0 16,0 16,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 23,4 22,9 22,9 22,4 22,4 22,4 22,4
Indtægt ................................................ 53,2 52,3 45,8 38,8 38,8 38,8 38,8
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 23,4 22,9 22,9 22,4 22,4 22,4 22,4
55. Statslige udlån, afgang .................. 29,7 29,4 22,9 16,4 16,4 16,4 16,4
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10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og spare-
kasser

I henhold til LBK nr. 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån med senere
ændringer overtager Skatteministeriet statsgaranterede studielån fra pengeinstitutter enten i for-
bindelse med misligholdelse eller efter anmodning fra låntager.
ad 43. Interne statslige overførsler. Kontoen indeholder provision vedrørende studielån. Skatte-

ministeriet besluttede at ophøre med opkrævning af provision i 2017.
ad 44. Tilskud til personer. Kontoen indeholder udgifter ved tab på statsgaranterede studielån

(tabsafskrivninger) samt kursregulering af fordringer til inddrivelse. Tab modposteres under
indtægterne på § 09.51.23.10.55. Det bemærkes, at konto § 09.51.23.10.55. indeholder tab-
safskrivninger, herunder både konstaterede og forventede tab samt indbetalinger på udlån.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Kontoen indeholder indfrielse af statsgaranterede studielån i
pengeinstitutter som følge af misligholdelse eller som følge af anmodning om eftergivelse fra
låntager samt den løbende tilskrivning af renter herpå.

ad 25. Finansielle indtægter. Kontoen indeholder renteindtægter af statsgaranterede studielån.
Renteindtægterne dækker over tilskrivning af renter. Renterne modposteres på underkonto §
09.51.23.10.54. 

ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen indeholder afdrag samt tabsafskrivninger på studielån.
Standardkontiene er budgetteret i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om
den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af juni 2021, jf. BEK nr. 116
af 19. februar 2018. Det indebærer, at de budgetterede nominelle værdier opføres på §
09.51.23.10.25. og § 09.51.23.10.54., og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på §
09.51.23.10.44. og § 09.51.23.10.55.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen reduceret med 1,2 mio. kr. og
| udgiftsbevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 på baggrund af opdateret skøn
| for aktiviteten.

09.51.24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten
Der budgetteres ikke længere på kontoen. De budgetterede harmoniseringsrenter for 2021 og

frem er opført under § 09.51.22. Personlige fordringer og § 38.61.01. Renteindtægter mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 225,0 260,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 292,0 310,3 - - - - -
10. Indtægter fra harmonisering af
 inddrivelsesrenten

Indtægt ................................................ 355,3 377,1 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 355,3 377,1 - - - - -

11. Afskrivninger af indtægter fra
harmonisering af inddrivelses-

 renten
Udgift ................................................... 225,0 260,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 225,0 260,1 - - - - -
Indtægt ................................................ -63,4 -66,8 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -63,4 -66,8 - - - - -

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/1240
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/116
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10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Afskrivninger af indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

lov om aktiv beskæftigelsesindsats, introduktionsydelse eller integrationsydelse, kunne frem til
juni 2018 få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov nr. 510 af 7. juni 2006 om
eftergivelse for socialt udsatte grupper samt dertilhørende ændringslove. Ordningen er ophævet i
2018 ved lov nr. 551 af 29. maj 2018. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 2,1 - - - - -
10. Gældssanering

Udgift ................................................... - 2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,1 - - - - -

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

offentlige. Kontoens beholdninger er på finansloven for 2020 nedskrevet til 3,7 mio. kr. til dæk-
ning af kompensation til fordringshavere i henhold til kontoens formål. Ordningen har været brugt
begrænset trods flere lempelser, og desuden har kontoen ikke været understøttet af it-systemet
EFI, hvorfor der ikke er blevet registreret udgifter på kontoen i perioden 2014-2017. Aktiviteter
vedrørende ordningen har i perioden 2014-2017 alene bestået i godkendelser af beløb til eftergi-
velse af gæld til socialt udsatte grupper og ikke udbetalinger af kompensation til fordringshavere.
Udbetaling af kompensationsbeløb er foretaget i 2018 og 2020.

09.51.28. Kompensation af ikkestatslige fordringshavere i forbindelse med behand-
ling af genoptagelsessager (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet ved lov nr. 1574 af 27. december 2019. Kontoen administreres af
Gældsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,2 - - - - -
10. Kompensation af ikkestatslige

fordringshavere i forbindelse
med behandling af genoptagel-

 sessager
Udgift ................................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/510
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/551
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1574
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6

10. Kompensation af ikkestatslige fordringshavere i forbindelse med behandling af genop-
tagelsessager

På kontoen opføres kompensation af ikkestatslige fordringshavere i forbindelse med be-
handling af genoptagelsessager fra EFI's driftsperiode som følge af mulig forældelse mv., jf. lov
nr. 1574 af 27. december 2019 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige,
skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

09.51.29. Kompensation af kommuner og regioner i forbindelse med behandling af
genoptagelsessager (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet ved lov nr. 1574 af 27. december 2019. Kontoen administreres af
Gældsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 1,8 - - - - -
10. Kompensation af kommuner og

regioner i forbindelse med be-
handling af genoptagelsessager
Udgift ................................................... - 1,8 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 1,8 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4
I alt .................................................................................................................................. 1,4

10. Kompensation af kommuner og regioner i forbindelse med behandling af genoptagel-
sessager

På kontoen opføres kompensation af kommuner og regioner i forbindelse med behandling
af genoptagelsessager fra EFI's driftsperiode som følge af mulig forældelse mv., jf. lov nr. 1574
af 27. december 2019 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindbe-
retningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1574
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1574
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1574
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09.51.31. Klagegebyr
Kontoen administreres af Skatteankestyrelsen.
På kontoen indtægtsføres klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningslovens §

35 c, stk. 1, jf. LBK nr. 635 af 13. maj 2020 som ændret ved § 1 i lov nr. 1125 af 19. november
2019, § 5 i lov nr. 1061 af 30. juni 2020, § 14 i lov nr. 2187 af 29. december 2020, § 5 i lov
nr. 2227 af 29. december 2020 og § 5 i lov nr. 291 af 27. februar 2021, og ejendomsvurde-
ringslovens § 89, stk. 10, jf. LBK nr. 1449 af 1. oktober 2020, som ændret ved § 1 i lov nr. 2227
af 29. december 2020 og § 1 i lov nr. 291 af 27. februar 2021 for klager på ejendoms-, skatte-
og motorområdet. Klagegebyret udgiftsføres på indtægtskontoen, såfremt det tilbagebetales.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... - 2,6 4,5 9,3 2,6 2,6 2,6
10. Klagegebyr

Udgift ................................................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - 2,6 4,5 9,3 2,6 2,6 2,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - 2,6 4,5 9,3 2,6 2,6 2,6

10. Klagegebyr
| Kontoen indeholder nettoindtægter fra klagegebyret på ejendoms-, skatte- og motorområdet.
| På kontoen afholdes udgifter til administration af indbetalinger af klagegebyrer via den ob-
| ligatoriske digitale klageformular.
| Nettoindtægterne fra klagegebyret i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger er indregnet
| i 2022 og forventes at udgøre 5,6 mio. kr. Der er tale om en teknisk budgettering i årene 2023-
| 2025 baseret på de realiserede nettoindtægter fra 2020. Udgifterne forventes at udgøre 0,1 mio.
| kr. i 2022. Udgifterne er teknisk budgetteret i årene 2023-2025 til at udgøre 0,1 mio. kr. årligt.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 6,7 mio. kr. i 2022 på baggrund
| af opdateret skøn for det forventede indtægtsniveau i 2022.

09.51.41. Toldgebyrer og -afgifter (tekstanm. 105)
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen budgetteres med indtægter fra

opkrævning af gebyrer og afgifter i forbindelse med toldopgaver. Kontoen administreres af
Toldstyrelsen.

Kontoen er budgetteret i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om den
regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af juni 2021, jf. BEK nr. 116 af 19.
februar 2018. Det indebærer, at den budgetterede nominelle værdi opføres på § 09.51.41.10.
Gebyrer, ekspeditionsafgifter mv., og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på §
09.51.41.11. Afskrivninger af gebyrer, ekspeditionsafgifter mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægtsbevilling ......................................... 0,9 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
10. Gebyrer, ekspeditionsafgifter
 mv.

Indtægt ................................................ 0,9 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
30. Skatter og afgifter .......................... 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/635
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1125
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1061
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2187
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2227
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/291
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1449
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2227
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/291
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/116


64 § 09.51.41.

11. Afskrivninger af gebyrer, ekspe-
 ditionsafgifter mv.

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

10. Gebyrer, ekspeditionsafgifter mv.
Kontoen omfatter indtægter fra opkrævning af gebyrer og afgifter i forbindelse med toldop-

gaver. Gebyrindtægterne omhandler toldekspedition udenfor åbningstid, jf. BEK nr. 1080 af 1.
juni 2021. Afgifterne omfatter ekspedition ved skønsmæssig ansættelse, jf. LBK nr. 28 af 11.
januar 2018 og 5 dages afregningsfrist for fortoldning, jf. LBK nr. 28 af 11. januar 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2022-2025 på
| baggrund af dels opdateret skøn for aktiviteten, dels som følge af fortsat påvirkning af Covid-19
| på den globale varetransport.

11. Afskrivninger af gebyrer, ekspeditionsafgifter mv.
På kontoen opføres afskrivninger og kursregulering af gebyrer, ekspeditionsafgifter mv.

09.51.42. Tilbagebetaling af TIR-gebyr
Kontoen er oprettet ved LBK nr. 1061 af 1. juni 2021. Kontoen administreres af Toldstyrel-

sen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Tilbagebetaling af TIR-gebyr

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

10. Tilbagebetaling af TIR-gebyr
Af kontoen afholdes udgifter til tilbagebetaling af TIR-gebyr, der frem til 2020 er opkrævet

i strid med EUTK, jf. LBK nr. 1061 af 1. juni 2021 om ændring af toldloven.
Gebyret blev tidligere opkrævet i relation til krav om syn af køretøjer og containere til god-

stransport i henhold til TIR-konventionen.

09.51.51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105)
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Motorstyrelsen.
Kontoen er budgetteret i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om den

regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af juni 2021, jf. BEK nr. 116 af 19.
februar 2018. Det indebærer, at den budgetterede nominelle værdi opføres på § 09.51.51.10.
Gebyrer på motorområdet, og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på § 09.51.51.11. Af-
skrivninger af gebyrer på motorområdet.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1080
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/28
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/28
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1061
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1061
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/116


§ 09.51.51. 65

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægtsbevilling ......................................... 931,2 992,6 931,5 952,2 962,2 972,2 982,2
10. Gebyrer på motorområdet

Indtægt ................................................ 928,4 993,2 932,0 953,0 963,0 973,0 983,0
30. Skatter og afgifter .......................... 928,4 993,2 932,0 953,0 963,0 973,0 983,0

11. Afskrivninger af gebyrer på mo-
 torområdet

Indtægt ................................................ 2,8 -0,6 -0,5 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
30. Skatter og afgifter .......................... 2,8 -0,6 -0,5 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

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

strering af ejerskifte af motorkøretøjer mv. Gældende satser for gebyrer for nummerplader samt
gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv. kan findes til lov om regi-
strering af køretøjer, jf. BEK nr. 186 af 1. marts 2020.

| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne opjusteret med 26,0 mio. kr. i 2022, 31,0
| mio. kr. i 2023, 36,0 mio. kr. i 2024 og 42,0 mio. kr. i 2025 på baggrund af et opdateret skøn
| for aktivitetsniveauet for bl.a. salg af nummerplader.

11. Afskrivninger af gebyrer på motorområdet
På kontoen opføres afskrivninger og kursregulering af gebyrer på motorområdet.

09.51.61. Gebyrer på ejendomsvurderingsområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2022. Kontoen er henregnet til statens

indtægtsbudget. Kontoen administreres af Vurderingsstyrelsen. På kontoen indtægtsføres gebyrer
for ansættelser og ejendomsvurderinger, der opkræves i henhold til ejendomsvurderingslovens §
11, stk. 3, § 14, stk. 4, § 27, stk. 2, og § 84, stk. 3, jf. LBK nr. 1449 af 1. oktober 2020, som
ændret ved § 1 i lov nr. 2227 af 29. december 2020 og § 1 i lov nr. 291 af 27. februar 2021.

Kontoen er budgetteret i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om den
regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af juni 2021, jf. BEK nr. 116 af 19.
februar 2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - 3,2 3,2 3,2
10. Gebyrer på ejendomsvurderings-
 området

Indtægt ................................................ - - - - 3,2 3,2 3,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - - - 3,2 3,2 3,2

10. Gebyrer på ejendomsvurderingsområdet
Kontoen indeholder indtægter fra opkrævning af vurderingsgebyrer i forbindelse med ansæt-

telser, jf. ejendomsvurderingslovens § 11, stk. 1, § 14, stk. 2, og § 27 stk. 1, og ejendomsvurde-
ringer, jf. § 84, stk. 1, i ejendomsvurderingsloven.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/186
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1449
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2227
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/291
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/116
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09.51.71. Særligt bidrag til hestevæddeløbssporten (Lovbunden)
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Spillemyndighe-

den.
På kontoen indtægtsføres særligt bidrag til hestevæddeløbssporten i henhold til bestemmelsen

i spillelovens § 43a, jf. LBK nr. 1303 af 4. september 2020, som ændret ved § 2 i lov nr. 533
af 27. marts 2021.

På kontoen udgiftsføres udbetaling af det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten jf. spille-
lovens § 43b, jf. LBK nr. 1303 af 4. september 2020.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 7,5 7,5 7,5 7,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 7,5 7,5 7,5 7,5
10. Særligt bidrag til hestevædde-
 løbssporten

Udgift ................................................... - - - 7,5 7,5 7,5 7,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 7,5 7,5 7,5 7,5
Indtægt ................................................ - - - 7,5 7,5 7,5 7,5
30. Skatter og afgifter .......................... - - - 7,5 7,5 7,5 7,5

10. Særligt bidrag til hestevæddeløbssporten
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2022 og indeholder indtægter fra det

særlige bidrag af indsatsen på væddemål på danske hestevæddeløb og udbetaling af bidraget til
hestevæddeløbssporten.

Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål efter spillelovens § 11 skal, jf. spillelovens §
43a, stk. 1, betale et særligt bidrag på 6 pct. af indsatsen i væddemål på danske hestevæddeløb.
Indtægterne fra bidraget videreformidles af Spillemyndigheden til hestevæddeløbssporten, som
kan anvende midlerne til dækning af udgifter af fælles interesse for hestevæddeløbssporten og
indehaverne af tilladelse til udbud af væddemål, jf. spillelovens § 43a, stk. 6.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1303
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/533
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1303
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Overenskomster, løn mv.

09.61. Overenskomster, løn mv.
 Initiativerne på aktivitetsområdet er som følge af kongelig resolution af 27. juni 2019 over-

ført fra Finansministeriet til Skatteministeriet.

09.61.01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 65,4 83,5 88,4 95,4 61,8 57,8 56,5
Indtægt ......................................................... 10,7 14,5 12,1 19,9 19,9 19,9 19,9
Udgift ........................................................... 76,0 85,7 100,5 115,3 81,7 77,7 76,4
Årets resultat ............................................... 0,1 12,3 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 58,4 69,4 94,5 108,1 74,5 70,5 69,2
Indtægt .................................................. -4,4 1,3 9,4 17,5 17,5 17,5 17,5

20. Sekretariatet for statens samar-
 bejdsudvalg

Udgift .................................................... 2,9 3,0 3,4 4,6 4,6 4,6 4,6
Indtægt .................................................. 1,2 0,7 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1

30. Statens tjenesterejseforsikring
Udgift .................................................... 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

40. Bod
Indtægt .................................................. 0,2 - 0,1 - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 13,6 12,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Indtægt .................................................. 13,7 12,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

3. Hovedformål og lovgrundlag
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er en styrelse under Skatteministeriet, som er oprettet

i 2019 som følge af kongelig resolution af 27. juni 2019. Det er Medarbejder- og Kompetence-
styrelsens opgave at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, herunder forberede forhandlinger og
indgå overenskomster og aftaler på det statslige område samt varetage opgaver i forhold til løn,
ledelse og personale. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal sikre samarbejde med og råd-
givning af statens arbejdsgivere og understøtte et godt samarbejde med de faglige organisationer.

Herudover varetager Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ansvaret for lovgivningen ved-
rørende tjenestemænd og vederlag mv. til ministre.

Yderligere oplysninger findes på www.medst.dk.

Virksomhedsstruktur
09.61.01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, CVR-nr. 40786449.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

http://www.medst.dk
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4. Særlige bevillingsbestemmelser

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opga-
verne. I 2023-2025 er der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne. 

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der kan ske overførsel mellem § 09.61.01. Medarbejder- og
Kompetencestyrelsen og § 09.61.03. Kompetencesekretari-
atet. Endvidere kan der ske overførsel mellem disse hoved-
konti og § 09.11.01. Departementet, § 09.11.02. Skatteanke-
styrelsen, § 09.11.79. Reserver og budgetregulering, §
09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrelsen, §
09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrelsen, §
09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og For-
enklingsstyrelsen, § 09.31.08. Administrations- og Service-
styrelsen og § 09.41.01. Spillemyndigheden.

BV 2.3.2 Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udvikler og sælger
statslige lederkurser udbudt af leverandører som en fælles-
statslig løsning. Priserne fastsættes, så de dækker kursusud-
gift, kursusadministration, lokaler, forplejning mv. Der sigtes
ikke mod fuld omkostningsdækning, idet Medarbejder- og
Kompetencestyrelsens egne udgifter knyttet til udvikling,
kommunikation mv. bevillingsfinansieres. De kurser, der
omfattes, kan anvendes af statsinstitutioner, statsfinansierede
selvejende institutioner samt enkelte andre statsejede institu-
tioner, der leverer offentlig regulerede ydelser.

Opgaver Mål
Arbejdsvilkår, pension og ledel-
sespolitik

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal forberede for-
handlinger, indgå overenskomster og aftaler samt bistå med
personalejuridisk rådgivning til de statslige institutioner.
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ansvaret for bl.a.
tjenestemandspension og helbredssager vedrørende tjeneste-
mænd. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal sikre gode
rammebetingelser og udvikle ledelse og personale gennem
tiltag og aktiviteter inden for ledelsesudvikling og HR, her-
under kompetenceudvikling og rekruttering mv. Formålet er
at understøtte arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i deres
arbejdsopgaver.

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Udgift i alt .................................................... 78,8 87,9 102,2 115,3 81,7 77,7 76,4

0. Generelle fællesomkostninger............. 15,7 17,6 19,0 21,1 21,0 21,0 21,0
1. Arbejdsvilkår, pension og ledelsespolitik 63,1 70,3 83,2 94,2 60,7 56,7 55,4
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 10,7 14,5 12,1  19,9 19,9 19,9 19,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 13,7 12,5 1,3  1,3 1,3 1,3 1,3
6. Øvrige indtægter .................................... -3,0 2,0 10,8  18,6 18,6 18,6 18,6
Bemærkninger: Fra 2021 er indtægter knyttet til Program for Ledelsesudvikling i Staten flyttet fra indtægtsdækket virk-
somhed til almindelig virksomhed.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 62 74 111  111 77 75 74
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 40,2 50,8 72,2  72,4 50,1 49,2 48,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,0 1,0 1,2  0,7 0,7 0,7 0,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 39,2 49,8 71,0  71,7 49,4 48,5 47,5
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Medarbejder- og Kom-
petencestyrelsen. 

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 31,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 34,6 - - - -

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

Låneramme .................................................. - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 90,0 65,0 75,0 72,5 70,0

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens almindelige virk-

somhed, som beskrevet i virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til HK-Stat som led i implementeringen af overens-

komstaftalen fra 2021.
Der er i 2021 indbudgetteret 16,2 mio. kr. i 2021 og 12,3 mio. kr. i 2022 (2021-pl) med

henblik på at udmønte initiativ vedrørende styrket lederudvikling i staten samt initiativer jf. Aftale
mellem den daværende VLAK-regering, KL og Danske Regioner om ledelse og kompetencer i
den offentlige sektor af februar 2019.

Der er i 2021 indbudgetteret 9,7 mio. kr. årligt i 2021 og frem (2021-pl) i forbindelse med
fællesstatslige løsninger for konsulent- og advokatydelser.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 18,2 mio. kr. i 2022 til opgavevaretagelsen.
Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 4,6 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 til

initiativer i forbindelse med overenskomstaftalen 2021.
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20. Sekretariatet for statens samarbejdsudvalg
Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005

med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre
kurser for samarbejdsudvalgene. Der er deltagerbetaling knyttet til de udbudte kurser, som ud-
bydes ud fra princippet om internt statsligt salg. Priserne fastsættes således, at omkostninger til
udvikling og afholdelse af kurser dækkes. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet
mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Der er i 2022 indbudgetteret en bevilling på 1,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem i forbindelse
med overenskomstaftalen 2021.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2024. Bevillingen er af budgettekniske årsa-
ger videreført fuldt ud i 2024-2025.

30. Statens tjenesterejseforsikring
Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsik-

ringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsik-
ringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterføl-
gende opkræves hos den statslige myndighed.

En ny kontrakt om administration af tjenesteforsikring er trådt i kraft 1. januar 2021 efter
gennemførelse af udbud og genforhandling af kontrakten. Betalingen for administrationen er re-
guleret i kontrakten med forsikringsselskabet. Kontrakten løber i perioden 1. januar 2021 til 31.
december 2024 med mulighed for forlængelse til 31. december 2026.

40. Bod
Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold,

en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændig-
heder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Medarbejder- og Kompetencestyrel-
sen. Boden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens indtægtsdækkede

virksomhed, der omfatter kursus- og konsulentydelser i relation til ledelsesudvikling og øvrige
ydelser under Medarbejder- og Kompetencestyrelsens ressort. Prissætningen sker på markedsvil-
kår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området.

På FL21 blev Program for Ledelsesudvikling i Staten fra 2021 flyttet fra indtægtsdækket
virksomhed til almindelig virksomhed. Salg af lederkurser på tværoffentligt niveau foretages som
indtægtsdækket virksomhed.

09.61.02. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbun-
den)

Vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre samt efterve-
derlag til tidligere ministre udbetales i henhold til lov om vederlag og pension mv. for ministre,
jf. LBK nr. 939 af 16. juni 2017 med senere ændringer. Kontoen administreres af Medarbejder-
og Kompetencestyrelsen.

Ministrenes grundvederlag er til og med 31. december 2021 midlertidigt nedsat med 5 pct.,
jf. lov nr. 2069 af 21. december 2020 om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for mi-
nistre. Der er i 2022 og frem foretaget en teknisk budgettering med en forlængelse af den mid-
lertidige nedsættelse på 5 pct.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/939
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2069
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 24,2 27,4 28,3 24,1 24,1 24,1 24,1
10. Almindelig virksomhed

Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -

20. Vederlag mv. til ministre
Udgift ................................................... 15,4 14,1 18,0 18,4 18,4 18,4 18,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 15,4 14,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 18,0 18,4 18,4 18,4 18,4

30. Eftervederlag til tidligere mini-
 stre

Udgift ................................................... 8,6 13,3 10,3 5,7 5,7 5,7 5,7
44. Tilskud til personer ....................... 8,6 13,3 10,3 5,7 5,7 5,7 5,7

10. Almindelig virksomhed
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Vederlag mv. til ministre
Der udbetales vederlag, omkostningstillæg, dækning af udgifter til hotelovernatninger i Kø-

benhavnsområdet og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2022-
| 2025 som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2022 er 0,8 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovforslaget for 2022. På kontoen er der
| således indregnet en satsreguleringsprocent på 1,2 pct.

30. Eftervederlag til tidligere ministre
Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal

hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister, dog mindst 6 måneder og højest
36 måneder. For de ministre, der udtrådte af regeringen i forbindelse med folketingsvalget 5. juni
2019, gælder en overgangsordning med et minimum på 18 måneders eftervederlag.

09.61.03. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 17,8 16,4 19,7 19,8 19,8 19,8 19,8
Indtægt ......................................................... 2,1 5,4 5,4 10,0 10,0 10,0 10,0
Udgift ........................................................... 18,6 21,1 25,1 29,8 29,8 29,8 29,8
Årets resultat ............................................... 1,3 0,7 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 18,6 21,1 25,1 29,8 29,8 29,8 29,8
Indtægt .................................................. 2,1 5,4 5,4 10,0 10,0 10,0 10,0

3. Hovedformål og lovgrundlag
Kompetencesekretariatet fremmer og styrker værdiskabende og strategisk kompetenceudvik-

ling for den enkelte medarbejder og statens arbejdspladser.
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Kompetencesekretariatet er videreført som en del af overenskomstresultatet i 2021 mellem
Skatteministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Sekretariatets aktiviteter fi-
nansieres af overenskomstmidler.

Sekretariatets virksomhed udøves efter Cirkulære om aftale om Organisering af parternes
fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten. Sekretariatets overordnede ledelse varetages af
en styregruppe paritetisk sammensat af medlemmer fra Skatteministeriet og CFU. Som led i
overenskomstaftalen for 2021 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere
fra CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen til Kompetencesekretariatets opgaver i over-
enskomstperioden 2021-2024.

Yderligere oplysninger findes på: www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur
09.61.03. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I
virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

09.61.05. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: For 2021 og 2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan Kompetencesekretariats udgifter er fordelt
mellem opgaverne. I 2023-2025 er der foretaget en teknisk fordeling af udgifterne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.5 Kompetencesekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9.1 Der er adgang til at overføre bevilling til § 09.61.04. Den

Statslige Kompetencefond.

Opgaver Mål
Styrke værdiskabende og strate-
gisk kompetenceudvikling for
den enkelte medarbejder og sta-
tens arbejdspladser.

Målet er at fremme og understøtte de statslige arbejdsplad-
sers kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et
øget kompetenceniveau til gavn for både arbejdspladsernes
opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på
arbejdsmarkedet (employability). Det sker primært ved at
levere professionel rådgivning og udmøntning af økonomisk
støtte til individuel supplerende kompetenceudvikling. Her-
udover har sekretariatet ansvar for sekretariatsbetjening af
parternes styre- og sekretariatsgruppe, fondsgrupper mv.

Mio. kr. (2022-pl)
R

2019
R

2020
B

2021
F

2022
BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

Udgift i alt .................................................... 19,3 21,7 25,5 29,8 29,8 29,8 29,8

0. Generelle fællesomkostninger ................ 6,6 5,6 7,7 8,9 8,9 8,9 8,9
1. Styrke værdiskabende og strategisk

kompetenceudvikling for den enkelte
medarbejder og statens arbejdspladser... - 16,1 17,8 20,9 20,9 20,9 20,9

2. Styrke effektfuld kompetenceudvikling i
staten gennem rådgivning, økonomisk
støtte og videndeling af erfaringer ......... 12,7

http://www.kompetenceudvikling.dk
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 2,1 5,4 5,4  10,0 10,0 10,0 10,0
6. Øvrige indtægter .................................... 2,1 5,4 5,4  10,0 10,0 10,0 10,0
Bemærkninger: Indtægterne vedrører intern statslig overførsel fra § 09.61.04. Den Statslige Kompetencefond.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 15 17 18  18 18 18 18
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 11,4 12,0 14,6  14,7 14,7 14,7 14,7
Bemærkninger: Årsværk for 2021 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Kompetencesekretariatet.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

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

Låneramme .................................................. - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 7,5 20,0 15,0 7,5 -

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Kompetencesekretariatets aktiviteter, jf. beskrivelsen af ho-

vedformål og lovgrundlag.

09.61.04. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbev.)
Fondens formål er at fremme og understøtte statslige arbejdspladsers kompetenceudvik-

lingsindsats og at sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for både arbejdsplad-
sernes opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet (employabi-
lity). Kontoen administreres af Kompetencesekretariatet.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev Den Statslige Kompetencefond videreført fra
overenskomstaftalen for 2018 (OK18) for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024 med samlet
172,5 mio. kr. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede for-
brug inden for den aftalte ramme.

Midlerne i fonden underopdeles i fondsområder, hvor der kan søges midler til individuel
kompetenceudvikling. Fondens midler fordeles forholdsmæssigt til fondsområderne efter central-
organisationernes andel af statens samlede lønsum. I fonden kan statens medarbejdere søge midler
til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.

Fondsmidlerne finansieres af overenskomstrammen.
Ikke anvendte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen.
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Der er afsat midler til Den Statslige Kompetencefond frem til 31. marts 2024, men af bud-
gettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2022-2025.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 43,7 90,4 59,5 98,8 57,5 57,5 57,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 41,3 - - -
10. Den Statslige Kompetencefond

Udgift ................................................... 49,5 98,6 59,5 98,8 57,5 57,5 57,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,1 5,4 5,4 10,0 10,0 10,0 10,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 54,1 88,8 47,5 47,5 47,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 47,4 93,2 - - - - -
Indtægt ................................................ - - - 41,3 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 41,3 - - -

20. Kompetencefonden
Udgift ................................................... -2,2 -4,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -2,2 -4,3 - - - - -

30. Fonden til udvikling af statens
 arbejdspladser

Udgift ................................................... -3,6 -3,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -3,6 -3,9 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 61,3
I alt .................................................................................................................................. 61,3

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11 Annullerede tilskud kan genanvendes til nye tilskud.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 09.61.03. Kompetence-

sekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der
er forbundet med sekretariatsbetjening af Den Statslige
Kompetencefond, herunder omkostninger i forbindelse med
rådgivning og formidling om kompetenceudvikling.
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10. Den Statslige Kompetencefond
På kontoen afholdes udgifter til kompetenceudvikling, der sikrer opgavevaretagelsen i staten

og medarbejdernes faglige udvikling.
Midlerne i fonden underopdeles i fondsområder svarende til centralorganisationerne OAO,

CO10, LC og Akademikerne, hvor der kan søges midler til individuel kompetenceudvikling.
Fondens midler fordeles forholdsmæssigt til fondsområderne efter centralorganisationernes andel
af statens samlede lønsum. Der defineres en række rammekriterier for ansøgninger til Den
Statslige Kompetencefond inden for de enkelte fondsområder.

Midlerne fra fonden tildeles ansøgninger om individuel kompetencegivende kompetenceud-
vikling. Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes
af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. Derfor er medarbejderudviklingssamtaler og
udviklingsplaner det naturlige udgangspunkt for ansøgningerne.

Parterne bag overenskomstaftalen kan derudover prioritere midler i fonden til eksterne inte-
ressenter eller Kompetencesekretariatet, herunder til f.eks. lønudgifter og udgifter forbundet med
it-system til administration af ansøgninger til fonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres midler i 2022 fra § 09.61.04.10.
Den Statslige Kompetencefond til § 09.61.03. Kompetencesekretariatet til udgifter, der er
prioriteret af parterne bag overenskomstaftalen 2021.

20. Kompetencefonden
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

09.61.05. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,1 0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Udgift ........................................................... 0,1 0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Årets resultat ............................................... - - -  - - - -
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
 virksomhed

Udgift .................................................... 0,1 0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægt .................................................. 0,1 0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag
På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er

givet til Kompetencesekretariatet. Aktiviteterne besluttes af parterne bag overenskomstaftalen.
Kontoen administreres af Kompetencesekretariatet.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statslige arbejdspladser
og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående fokus- og indsatsom-
råder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen
i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 09.61.03. Kompetencesekretariatet.
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Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 09.61.03. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228.

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 0,1 0,3 1,5  1,5 1,5 1,5 1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 0,1 0,3 1,5  1,5 1,5 1,5 1,5

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er

givet til Kompetencesekretariatet, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

09.61.06. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører midler til refusion af outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som

led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser. Kontoen administreres af Medarbejder- og
Kompetencestyrelsen.

I forbindelse med den daværende VLAK-regerings initiativ Bedre balance II - Statslige ar-
bejdspladser tættere på borgere og virksomheder er der i januar 2018 bekendtgjort cirkulære om
refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flyt-
ning af statslige arbejdspladser.

Den daværende VLAK-regering besluttede at afsætte op til 25.000 kr. til outplacement- eller
kompetenceudviklingsforløb pr. medarbejder, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med
jobbet som led i flytning af statslige arbejdspladser. Udmøntningen sker på baggrund af en refu-
sionsmodel, hvor Skatteministeriet refunderer ressortministeriets dokumenterede udgifter i over-
ensstemmelse med fastsatte kriterier efter ansøgning fra ressortministerierne. Ordningen har
virkning for refusionsperioder i 2018 og senere dækkende de arbejdspladser, der er omfattet af
geografisk flyttede arbejdspladser udmeldt af regeringen i oktober 2015 og i januar 2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 1,7 0,1 0,3 - - - -
10. Personalemæssige udgifter ved
 udflytning

Udgift ................................................... 1,7 0,1 0,3 - - - -
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... - 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,7 0,0 0,3 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 34,5
I alt .................................................................................................................................. 34,5
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10. Personalemæssige udgifter ved udflytning
Der afholdes udgifter til refusion af outplacement- og kompetenceudviklingsforløb i henhold

til cirkulære nr. 9019 af 12. januar 2018 om refusion af udgifter til outplacement- og kompeten-
ceudviklingsforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 7,7 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og 0,3
mio. kr. i 2021 (2019-pl) til medfinansiering af yderligere outplacement- og kompetenceudvik-
lingsforløb, jf. den daværende VLAK-regerings initiativ Bedre Balance II.

09.61.07. Europa-Parlamentet (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlaments-

medlemmer i henhold til LBK nr. 938 af 16. juni 2017 af lov om vederlag og pension mv. for
de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Kontoen administreres af Medarbejder- og Kom-
petencestyrelsen. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret i forbindelse med, at en
ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statutten afholder Europa-Par-
lamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte med-
lemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de
hidtidige regler.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 - - - - - -
10. Vederlag til Europa-Parlaments-
 medlemmer

Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... 0,1 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - - - - - -

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

09.61.08. Lønforskud
På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd. Kontoen

administreres af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Der har de seneste år ikke været reali-
seret omkostninger på kontoen. Muligheden for at få lønforskud er imidlertid hjemlet i § 56 i
lov om tjenestemænd, jf. LBK nr. 511 af 18. maj 2017 med senere ændringer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Lønforskud til tjenestemænd

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/938
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/276
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/511
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10. Lønforskud til tjenestemænd
Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overens-

stemmelse med Finansministeriets BEK nr. 316 af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

09.61.09. Retsomkostninger, gebyrer mv.
Kontoen administreres af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
10. Retsomkostninger, gebyrer mv.

Udgift ................................................... -0,1 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 - - - - - -

10. Retsomkostninger, gebyrer mv.
Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager anlagt mod

Skatteministeriet i tjenestemandspensionssager samt advokatbistand i forbindelse med pensions-
aftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes advokatudgifter til udarbejdelse af responsa på
virksomhedsområdet for finanslovens § 36. Pensionsvæsnet.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/1977/316
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Materielle bestemmelser.

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

nansloven for 2019.
Skatteforvaltningens, forstået som Skattestyrelsens, Gældsstyrelsens, Vurderingsstyrelsens,

Toldstyrelsens, Motorstyrelsens, Udviklings- og Forenklingsstyrelsens og Administrations- og
Servicestyrelsens, merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks.
gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er senest ændret på

ændringsforslagene for 2019. Ændringen vedrører tilknytningen af § 09.31.05. Motorstyrelsen til
tekstanmærkningen som følge af, at styrelsen administrerer § 09.51.51. Gebyrer på motorområdet.

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

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkost-
ninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret
provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceom-
rådet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/1997/1087
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Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, re-
laksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derud-
over opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørel-
ser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der
kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og
kopi af lånedokument.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2021.
Reguleringsprocenten for grundskyld for 2021 blev i forbindelse med akt. 299 af 17. sep-

tember 2020 nedjusteret fra 7,0 pct. til 6,4 pct. Nedjusteringen af reguleringsprocenten indebærer,
at de kommunale grundskyldsprovenuer for 2021 ligeledes reduceres. Samlet skønnes provenuet
i 2021 reduceret med ca. 66,7 mio. kr.

Ved anvendelse af korrekt reguleringsprocent ved bloktilskudsaktstykket ville bloktilskuddet
til kommunerne have været tilsvarende højere. Kommunerne skal derfor umiddelbart kompenseres
herfor i henhold til almindelig praksis vedrørende aftalerne om kommunernes økonomi. Imidlertid
var kommunerne på tidspunktet for Folketingets behandling af aktstykket i den afsluttende fase
af budgetlægningen for 2021, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at kompensationen gennemføres
som en individuel kompensation af virkningerne for hver kommune, så budgetteringsforudsæt-
ningerne er uændrede.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/1107
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Kommunerne kompenseres derfor individuelt for konsekvenserne af nedjusteringen. Dermed
vil nedjusteringen ikke påvirke den enkelte kommunes budget.
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