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§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... - - -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 15.271,5 15.271,5 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 9.150,0 13.750,0 4.600,0
Indtægtsbudget ....................................................................... 823.999,2 8.200,0 832.199,2

Skatter på indkomst og formue ............................................................. 28.821,5 457.025,2
38.11. Personskatter ................................................................................... - 371.226,2
38.12. Børne- og ungeydelse ..................................................................... 15.271,5 -
38.13. Selskabsskatter mv. ......................................................................... - 72.033,0
38.14. Pensionsafkastskat ........................................................................... - 6.500,0
38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter ............................. 13.550,0 -
38.16. Tinglysningsafgift mv. .................................................................... - 9.250,0
38.19. Øvrige skatter .................................................................................. - -1.984,0

Told- og forbrugsafgifter ......................................................................... - 354.019,0
38.21. Merværdiafgift ................................................................................ - 268.000,0
38.22. Energiafgifter mv. ........................................................................... - 30.735,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ......................................................... - 29.734,0
38.24. Miljøafgifter .................................................................................... - 7.502,0
38.27. Afgifter på spil mv. ........................................................................ - 2.610,0
38.28. Øvrige punktafgifter ....................................................................... - 15.438,0

Afgift af lønsum og arbejdsskader mv. ................................................. - 11.205,0
38.41. Lønsumsafgift ................................................................................. - 10.600,0
38.42. Afgift på arbejdsskader ................................................................... - 605,0

Renteindtægter mv. .................................................................................. 8.200,0 9.950,0
38.61. Renteindtægter mv. ......................................................................... 8.200,0 9.950,0

Udlån mv. .................................................................................................. 200,0 4.600,0
38.71. Udlån mv. ........................................................................................ 200,0 4.600,0

Tilskud fra EU ifm. EU's genopretningsfond ....................................... - -
38.91. Tilskud fra EU ifm. EU's genopretningsfond ................................ - -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. - -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 29.021,5 822.249,2
Finansielle poster ....................................................................................... 8.200,0 9.950,0
Kapitalposter ............................................................................................... - 4.600,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 37.221,5 836.799,2
Bevilling i alt ............................................................................................. 37.221,5 836.799,2

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ................................................ - 365.876,2
11. Afgift af dødsboer og gaver ................................................... - 5.350,0

38.12. Børne- og ungeydelse
01. Børne- og ungeydelse (Lovbunden) ....................................... 15.271,5 -

38.13. Selskabsskatter mv.
01. Indkomstskat af selskaber ....................................................... - 70.078,0
11. Kulbrinteskat ........................................................................... - 1.955,0

38.14. Pensionsafkastskat
01. Pensionsafkastskat ................................................................... - 6.500,0

38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter
01. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter (Lovbunden) 13.400,0 -
02. Kompensation af kommuner for tilbagebetaling vedr. ejen-

domsskatter (tekstanm. 105) ................................................... 150,0 -

38.16. Tinglysningsafgift mv.
01. Tinglysningsafgift mv. ............................................................ - 9.250,0

38.19. Øvrige skatter
71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104) ........................... - -1.984,0

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift
01. Merværdiafgift ........................................................................ - 268.000,0

38.22. Energiafgifter mv.
01. Afgifter på el, gas og kul ....................................................... - 13.550,0
03. Afgifter på olieprodukter ........................................................ - 9.785,0
05. Benzinafgifter .......................................................................... - 7.400,0
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38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
01. Vægtafgift ............................................................................... - 10.842,0
03. Registreringsafgift ................................................................... - 16.924,0
05. Ansvarsforsikring .................................................................... - 1.400,0
07. Afgift af vejbenyttelse ............................................................ - 568,0

38.24. Miljøafgifter
01. Miljøafgifter ............................................................................ - 7.502,0

38.27. Afgifter på spil mv.
01. Afgifter på spil ........................................................................ - 2.610,0

38.28. Øvrige punktafgifter
01. Afgift på øl, vin og spiritus .................................................... - 3.726,0
03. Tobaksafgift ............................................................................ - 8.200,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv. ......... - 2.805,0
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter ....................................... - 477,0
21. Øvrige afgifter ......................................................................... - 110,0
71. Nedskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter ...... - 120,0

Afgift af lønsum og arbejdsskader mv.

38.41. Lønsumsafgift
02. Lønsumsafgift ......................................................................... - 10.600,0

38.42. Afgift på arbejdsskader
01. Afgift på arbejdsskader ........................................................... - 605,0

 Renteindtægter mv.

38.61. Renteindtægter mv.
01. Renteindtægter mv. ................................................................. 8.200,0 9.950,0

 Udlån mv.

38.71. Udlån mv.
01. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i forbin-

delse med COVID-19 ............................................................. 200,0 4.600,0

Tilskud fra EU ifm. EU's genopretningsfond

38.91. Tilskud fra EU ifm. EU's genopretningsfond
01. Tilskud fra EU ifm. EU's genopretningsfond ........................ - -
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.
Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det for-

mål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne
vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det
beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i lov nr. 149 af 10.
april 1922 om indkomst- og formueskat til staten med senere ændringer.

Nr. 104. ad 38.19.71.
Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskations-

indtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser mv. i færøske farvande til den færøske lands-
kasse.

Nr. 105. ad 38.15.02.
Skatteministeriet bemyndiges til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt

opkrævede ejendomsskatter som følge af ejendomsejers medhold i klagesag over de historiske
vurderinger.

Stk. 2. Skatteministeriet kan fastsætte nærmere regler om udformning af og tilsyn med refu-
sionsordningen.
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Flerårsbudget:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

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

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............. - 0,0 - - - - -
38.19. Øvrige skatter ................................ - 0,0 - - - - -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... 14.801,9 14.878,2 14.935,8 15.271,5 - - -
Udgift ......................................................... 14.801,9 14.878,2 14.935,8 15.271,5 - - -

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............. 14.801,9 14.878,2 14.935,8 15.271,5 - - -
38.12. Børne- og ungeydelse ................... 14.801,9 14.878,2 14.935,8 15.271,5 - - -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 7.284,3 27.683,3 -28.570,0 9.150,0 - - -
Udgift ......................................................... 7.380,5 29.341,7 2.825,0 13.750,0 - - -
Indtægt ....................................................... 96,2 1.658,4 31.395,0 4.600,0 - - -

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............. - - 1.400,0 13.550,0 - - -
38.15. Tilbagebetalingsordning vedr.

ejendomsskatter ............................. - - 1.400,0 13.550,0 - - -

Udlån mv. .................................................. 7.284,3 27.683,3 -29.970,0 -4.400,0 - - -
38.71. Udlån mv. ...................................... 7.284,3 27.683,3 -29.970,0 -4.400,0 - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 793.079,2 886.462,2 816.050,7 823.999,2 - - -
Udgift ......................................................... 3.601,4 2.495,0 5.900,0 8.200,0 - - -
Indtægt ....................................................... 796.680,7 888.957,2 821.950,7 832.199,2 - - -

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............. 477.672,2 532.419,1 464.611,0 457.025,2 - - -
38.11. Personskatter ................................. 346.680,9 380.610,9 354.229,3 371.226,2 - - -
38.12. Børne- og ungeydelse ................... 9,5 9,8 - - - - -
38.13. Selskabsskatter mv. ....................... 60.101,0 94.280,2 65.728,0 72.033,0 - - -
38.14. Pensionsafkastskat ......................... 63.373,6 48.536,1 35.800,0 6.500,0 - - -
38.16. Tinglysningsafgift mv. .................. 7.364,7 8.558,7 8.700,0 9.250,0 - - -
38.19. Øvrige skatter ................................ 142,6 423,5 153,7 -1.984,0 - - -

Told- og forbrugsafgifter ........................ 305.432,1 338.273,9 335.070,2 354.019,0 - - -
38.21. Merværdiafgift .............................. 216.566,3 247.140,2 250.100,0 268.000,0 - - -
38.22. Energiafgifter mv. ......................... 33.165,2 33.410,7 31.845,0 30.735,0 - - -
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ....... 30.957,4 28.754,9 29.204,0 29.734,0 - - -
38.24. Miljøafgifter .................................. 7.097,7 7.488,2 7.376,2 7.502,0 - - -
38.27. Afgifter på spil mv. ...................... 1.812,8 2.312,2 2.535,0 2.610,0 - - -
38.28. Øvrige punktafgifter ...................... 15.832,8 19.167,7 14.010,0 15.438,0 - - -

Afgift af lønsum og arbejdsskader
mv. ............................................................. 10.186,2 10.516,2 10.990,0 11.205,0 - - -
38.41. Lønsumsafgift ................................ 9.617,3 9.953,2 10.400,0 10.600,0 - - -
38.42. Afgift på arbejdsskader ................. 568,9 562,9 590,0 605,0 - - -

Renteindtægter mv. ................................. -211,3 5.253,0 2.700,0 1.750,0 - - -
38.61. Renteindtægter mv. ....................... -211,3 5.253,0 2.700,0 1.750,0 - - -
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Tilskud fra EU ifm. EU's genopret-
ningsfond ................................................... - - 2.679,5 - - - -
38.91. Tilskud fra EU ifm. EU's gen-

opretningsfond ............................... - - 2.679,5 - - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Bevilling i alt ............................................. -770.993,0 -843.900,7 -829.684,9 -799.577,7 - - -
Aktivitet i alt .............................................. -770.993,0 -843.900,7 -829.684,9 -799.577,7 - - -

Udgift ..................................................... 25.783,9 46.714,9 23.660,8 37.221,5 - - -
Indtægt ................................................... 796.776,9 890.615,6 853.345,7 836.799,2 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... - 0,0 - - - - -
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 14.850,6 15.314,5 17.760,8 29.021,5 - - -
Indtægt ................................................... 791.286,1 880.919,4 813.350,7 822.249,2 - - -

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 3.601,4 2.495,0 5.900,0 8.200,0 - - -
Indtægt ................................................... 5.394,6 8.037,8 8.600,0 9.950,0 - - -

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 7.331,8 28.905,4 - - - - -
Indtægt ................................................... 96,2 1.658,4 31.395,0 4.600,0 - - -
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Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på
www.skm.dk samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne
til finansloven. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af
skatter og afgifter samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivningen.

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 340.000,8 374.312,1 348.541,3 365.876,2 - - -
10. Indkomstskat mv. af personer

Indtægt ................................................ 613.519,4 646.821,6 634.275,0 663.400,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 613.519,4 646.821,6 634.275,0 663.400,0 - - -

11. Nedskrivning, personskatter
Indtægt ................................................ -3.105,9 -1.215,2 -3.600,0 -500,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -3.105,9 -1.215,2 -3.600,0 -500,0 - - -

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

 check)
Indtægt ................................................ -3.175,1 -3.182,2 -3.050,0 -1.500,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -3.175,1 -3.182,2 -3.050,0 -1.500,0 - - -

20. Afregning til kommuner af ind-
komstskat af personer
Indtægt ................................................-266.612,9 -267.574,8 -278.460,0 -294.990,0 - - -
30. Skatter og afgifter ..........................-266.612,9 -267.574,8 -278.460,0 -294.990,0 - - -

25. Overførsler mellem Sverige og
Danmark i henhold til Øresund-
saftalen om grænsegængere
Indtægt ................................................ -621,1 -533,7 -620,0 -530,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -621,1 -533,7 -620,0 -530,0 - - -

30. Kompensationsbeløb til Grøn-
 land

Indtægt ................................................ -3,6 -3,6 -3,7 -3,8 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -3,6 -3,6 -3,7 -3,8 - - -

10. Indkomstskat mv. af personer

ad. 30 Skatter og afgifter. Finansårets indtægter på konto § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af
personer udgøres af alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke, samt ejen-
domsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kommunale og kirkelige
andele af disse skatter afregnes på § 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomstskat
af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og døds-
boskat.

De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet
på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarsprincip, hvor de
enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen

http://www.skm.dk
http://www.skm.dk
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af finansårets indtægter på kontoen sker med udgangspunkt i skøn for indkomstårets slutskat, og
det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor
en del, der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er i 2023 budgetteret på grundlag
af skøn for de skattepligtige indkomster mv. i 2023 fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Re-
degørelse, august 2022. Skønnet for de skattepligtige indkomster i 2023 tager udgangspunkt i de
endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2020 samt i de
foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2021. Disse oplysninger er med baggrund i
konjunkturvurderingen fremskrevet til 2022 og 2023, hvorved det skønnes, at de skattepligtige
indkomster stiger med 5,3 pct. fra 2020 til 2021 og falder med -0,5 pct. fra 2021 til 2022. Fra
2022 til 2023 skønnes de skattepligtige indkomster at stige med 2,5 pct. På den baggrund skønnes
de skattepligtige indkomster i 2023 at udgøre ca. 1.367 mia. kr.

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

I Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti og Liberal Alliance om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligskatten
af maj 2020 indgår elementer, som påvirker ejendomsværdiskatten fra indkomståret 2021, her-
under nedsættes ejendomsværdiskattesatsen fra 2021 fra 1 pct. til 0,92 pct., jf. lov nr. 1061 af
30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

BoligJobordningen giver mulighed for et fradrag på op til 6.600 kr. (2023-niveau) pr. person
for serviceydelser. I medfør af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-
stre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december
2021 afskaffes håndværksdelen af BoligJobordningen permanent fra den 1. april 2022, jf. lov nr.
376 af 28. marts 2022 om ændring af ligningsloven.

I Aftale mellem regeringen Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en
ny ret til tidlig pension af oktober 2020 fastholdes størrelsen på investorfradraget, der gives til
personer, der investerer i visse små eller mellemstore unoterede virksomheder. Fradraget giver
personer (uafhængige investorer), der direkte investerer i de omfattede virksomheder, mulighed
for årligt at fradrage halvdelen af investeringer op til 400.000 kr. Endvidere fastholdes fradraget
for personer, der igennem en særlig type iværksætterfonde, investerer i unoterede små og mel-
lemstore virksomheder. Størrelsen på fradraget fastholdes på halvdelen af investeringer op til
125.000 kr.

I medfør af Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enheds-
listen og Alternativet om grøn omstilling af vejtransporten af december 2020 justeres beskatnin-
gen af fri bil, idet miljøtillægget forhøjes til 250 pct. i 2021, til 350 pct. i 2022, 450 pct. i 2023,
600 pct. i 2024 og 700 pct. fra og med 2025. Den skattepligtige del af bilens værdi op til 300.000
kr. reduceres med 0,5 pct.-point årligt fra 2021 til 2025. Den skattepligtige del af bilens værdi
over 300.000 kr. forhøjes med 0,5 pct.-point årligt fra 2021 til 2025, så der fra og med 2025
anvendes én sats på 22,5 pct. Samtidig skattefritages værdien af arbejdsgiverbetalt ladestander
opsat på den ansattes bopæl i forbindelse med fri elbil eller plug-in hybridbil. Herudover hæves
det deleøkonomiske bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler til 20.900 kr.
(2023-niveau) om året fra og med indkomståret 2021, jf. lov nr. 203 af 13. februar 2021 om
ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige
andre love.

I medfør af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enheds-
listen om justering af beskatningen af elbiler og plug-in hybridbiler, der anvendes som fri bil,
skattefri el til opladning på arbejdspladsen samt medfinansiering af ladestandere i boligforeninger
mv. af juni 2022 justeres beskatningen af fri bil, idet der i perioden 2023-2026 gives et fradrag
i beskatningsgrundlaget for elbiler, der af arbejdsgiveren stilles frit til rådighed for medarbejderen,
på 15.000 kr., og i samme periode gives et tillæg i beskatningsgrundlaget for lavemissionsbiler
(plug-in hybridbiler), der af arbejdsgiveren stilles fri til rådighed for medarbejderen, på 30.000
kr. I samme periode skattefritages værdien af arbejdsgiverbetalt el til opladning på arbejdspladsen.
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I Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om flere år på ar-
bejdsmarkedet af juni 2017 indgår en målretning af aldersopsparing. Personer, der har 5 år eller
mindre til folkepensionsalderen kan indbetale op til op til 51.200 kr. (2023-niveau) efter skat i
2018. Grænsen stiger gradvist frem til 2023, hvorefter der kan indbetales 56.900 kr. (2023-niveau)
efter skat pr. år til aldersopsparing, jf. lov nr. 1682 af 26. december 2017 om ændring af pen-
sionsbeskatningsloven og forskellige andre love med senere ændringer.

I medfør af Aftale mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om etablering af en grøn fond af juni 2022 forhøjes
det beløb, som personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan indbetale til en alder-
sopsparing med 3.000 kr. til 8.500 kr. (2023-niveau) i 2024. Aftalen har først virkning i finansåret
2024.

I medfør af Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk
Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022
forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag, så fradraget maksimalt kan udgøre 43.500 kr.
(2023-niveau) for indkomstårene 2023 og 2024 og 44.800 kr. (2023-niveau) for indkomståret
2025 og efterfølgende indkomstår, jf. lov nr. 906 af 21. juni 2022 om ændring af lov om afgift
af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og lignings-
loven.

I medfør af Aftale mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af juni 2022 om kompensation af borgere for sti-
gende energipriser forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag midlertidigt i 2023 til 45.600
kr. (2023-niveau).

I Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti
og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022 ændres fra-
dragsretten for private lønsikringer, så fradragsretten betinges af, at der i løbet af året er betalt
et a-kassebidrag på mindst 1.300 kr. Derudover forhøjes det maksimale fradrag for fagfor-
eningskontingenter fra. 6.000 kr. til 7.000 kr. årligt. Aftalen har først virkning i finansåret 2024.

I 2023 er der indbudgetteret en uændret gennemsnitlig kommunal udskrivningsprocent fra
2022 til 2023, som i 2023 udgør 24,98 pct. I 2023 er der indbudgetteret en uændret kirkelig ud-
skrivningsprocent fra 2022 til 2023, som udgør 0,7 pct.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter såsom udbytteskat,
dødsboskat efter dødsboskatteloven, jf. LBK nr. 426 af 28. marts 2019 af lov om beskatning ved
dødsfald og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LBK nr. 1327 af 10. september 2020 af lov
om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Udbetalingen af de skattefrie kompensationsbeløb (grøn check) sker gennem indkomstskat-
tesystemet i form af en nedsættelse af forskudsskatterne, enten i form af højere skattekortfradrag
og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betaling af B-skat. På finansloven
konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto på § 38.11.01.12. Kompensation for forhøjelser
af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra
forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på § 38.11.01.12. Kompensation
for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check) og en tilsvarende positiv indtægt på in-
deværende konto.

Reguleringer, der følger af personskattelovens § 20, jf. LBK nr. 1284 af 14. juni 2021 af lov
om indkomstskat for personer m.v., opgøres som det foregående års reguleringstal forhøjet med
2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende fi-
nansår. Tilpasningsprocenten opgøres som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling
i året forud for indkomståret korrigeret for ændringer i arbejdsmarkedsbidragssatsen plus 2 pct.
For 2023 er tilpasningsprocenten opgjort til 1,0 pct. Beløbsgrænserne, der reguleres efter per-
sonskattelovens § 20, jf. LBK nr. 1284 af 14. juni 2021 af lov om indkomstskat for personer m.v.,
forhøjes hermed i 2023 med 3,0 pct. i forhold til 2022.

På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige
indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i
personskatteloven, jf. LBK nr. 1284 af 14. juni 2021 af lov om indkomstskat for personer m.v.,

http://www.skm.dk
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og i ligningsloven, LBK nr. 1735 af 17. august 2021 af lov om påligningen af indkomstskat til
staten. Desuden findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter med
skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskatteloven,
jf. LBK nr. 1284 af 14. juni 2021 af lov om indkomstskat for personer m.v. med senere ændrin-
ger.

Slutskatterne for indkomståret 2020 og 2021 er baseret på tal fra Danmarks Statistik. For
2022 og 2023 er slutskatterne baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag. Slutskatterne
fordelt på elementer og indkomstår 2020-2023 er vist nedenfor.

Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2020-2023. Skøn august 2022

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at stige med 2,1 pct. fra
2020 til 2021. Fra 2021 til 2022 skønnes de statslige indkomstskatter at stige med 4,9 pct.

Endelig skønnes de statslige indkomstskatter at stige med 3,1 pct. fra 2022 til 2023, hvilket
er en større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster.

De kommunale indkomstskatter inkl. kirkeskat mv. stiger fra 2020 til 2021 med 3,3 pct. Fra
2021 til 2022 skønnes de kommunale indkomstskatter inkl. kirkeskat mv. at stige med 1,8 pct. I
2023 skønnes de kommunale indkomstskatter at stige med ca. 2,3 pct. ift. 2022.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i den da-
værende VK-regerings skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med
virkning fra 2002, så den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendoms-
værdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendoms-
værdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den
samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger. Desuden
påvirkes provenuet i beskeden grad af videreførelse af 2011/12-vurderingerne, jf. lov nr. 1635
af 26. december 2013 om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglys-
ningsafgiftsloven med senere ændringer, lov nr. 93 af 29. januar 2014 om ændring af lignings-
loven og forskellige andre love med senere ændringer, lov nr. 61 af 1. januar 2017 om ændring
af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om kommunal ejendomsskat med senere
ændringer og lov nr. 278 af 17. april 2018 om ændring af lov om lån til betaling af ejendoms-
skatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Herudover påvirkes provenuet af, at

Mio. kr.

2020
Slutop-
gørelse

2021
Skøn

2022
Skøn

2023
Skøn

Indkomstskat til staten ...................................... 306.900 313.450 328.875 339.175
 - heraf arbejdsmarkedsbidrag .......................... 106.275 110.425 114.725 117.775
 - heraf bundskat ............................................... 151.625 155.050 160.675 165.200
 - heraf topskat .................................................. 18.775 20.250 19.850 21.150
 - heraf progressiv aktieindkomstskat .............. 23.550 18.300 22.525 22.375
 - heraf proportional aktieindkomstskat ........... 4.225 4.275 4.250 4.425
 - heraf øvrig udbytteskat ................................. 1.650 3.950 4.550 4.825
 - heraf skat af aktiesparekonto ........................ 125 250 375 500
 - heraf særlig skat for begrænset skattepligtige 2.250 2.800 2.525 2.625
 - heraf grøn check ........................................... -3.025 -3.175 -2.250 -1.500
 - heraf forskerskat ........................................... 2.125 2.100 2.225 2.325
 - heraf arbejdsudleje ........................................ 125 200 125 125
 - heraf virksomhedsskat .................................. -775 -950 -700 -650
Ejendomsværdiskat ........................................... 15.075 13.775 14.050 13.950
Kommunal indkomstskat mv. ........................... 267.100 275.800 280.875 287.375
Kirkeskat mv. .................................................... 7.050 7.300 7.375 7.525
Slutskatter i alt ................................................ 596.150 610.300 631.175 648.000
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den almindelige ejendomsværdiskattesats fra 2021 er nedsat fra 1 pct. til 0,92 pct., jf. lov nr. 1061
af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning.
Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmod-

tagere og pensionister mv. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt
erhvervsdrivende primært som B-skatter. Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved
den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne, der
forfalder til indbetaling som A- og B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der
forfalder til indbetaling som restskat, eller som skal udgiftsføres som overskydende skat i året
efter indkomståret. Mønstret for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som
A- og B-skatter, restskatter mv. kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske
forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge
af lovændringer.

Mønsteret må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst-
og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven, jf. LBK
nr. 824 af 28. april 2021 af kildeskatteloven og i opkrævningsloven, jf. LBK nr. 2711 af 20. de-
cember 2021 af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med senere ændringer.

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

Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb
indtil 1. juli i det efterfølgende år. Der sker forrentning af frivillige indbetalinger efter indkom-
stårets udløb fra 1. januar. Forrentningen beregnes ud fra en årlig rentesats, der er fastsat på
grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal og fratrukket 1,2 pro-
centpoint.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret
eller sommeren i året efter indkomståret. Ved udbetalingen ydes der en procentgodtgørelse, der
er variabel, og som beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal
og nedsat med 5,2 procentpoint. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Endvidere kan der ske
udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, jf. LBK
nr. 824 af 28. april 2021 af kildeskatteloven, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det
år, hvori den foreløbige skat opkræves.

Kildeskatteprovenuet i 2022 og 2023 skønnes på baggrund af skønnet for slutskatterne i
2021-23 samt en vurdering af, hvor stor en andel af slutskatterne, der forfalder til indbetaling i
løbet af indkomståret (kildeskat), og hvor stor en del, der forfalder til indbetaling i det efterføl-
gende indkomstår. I nedenstående oversigt er der for de seneste finansår vist en opdeling af det
samlede kildeskatteprovenu på skattearter. Arbejdsmarkedsbidraget specificeres vedrørende løn
og pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, mens a conto-bidrag vedr.
selvstændig virksomhed mv. indgår som en del af B-skatterne. Restbidrag og overskydende bidrag
indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

Kildeskatten indtægtsføres på statsregnskabet efter et tilsvarsprincip, hvor de enkelte skatter,
herunder restskatter mv., indtægtsføres, når de forfalder til betaling. Det samlede kildeskattepro-
venu påvirkes derfor af, hvor stor en del af slutskatteprovenuet der forfalder til betaling som A-
og B-skatter i 2022 og 2023 eller som restskat mv. i senere år. Skattebetalingsmønsteret er på-
virket af den løbende forskudsregistrering.

I nedenstående oversigt er vist en opdeling af kildeskatteprovenuet 2021-23.

http://www.skm.dk
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Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansårene 2021-23

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2022
og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2021.
1) Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatter. Restskatterne vedrører som altover-
vejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 663.400,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning, personskatter
På kontoen indgår nedskrivninger af uerholdelige personskatter og arbejdsmarkedsbidrag.
I medfør af Aftale mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om nedbrin-
gelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022 udvides inddrivelsesmulighederne, så der
fremover kan lønindeholdes med en afdragsprocent på hhv. 3 og 4 pct. af nettoindkomsten under
hhv. 160.950 kr. og 129.070 kr. (2023-niveau) for skyldnere med og uden forsørgerpligt på alle
gældstyper. Samtidig øges afdragsprocenterne over en nettoindkomst på hhv. 197.390 kr. og
160.950 kr. (2023-niveau) for skyldnere med og uden forsørgerpligt. Herudover nedsættes rente-
tillægget fra 8 pct. til 4 pct. fra 1. januar 2023. 

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 500,0 mio. kr. i 2023.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)
På kontoen indgår den skattefri kompensation (grøn check). I 2023 er kompensationen 525

kr. for pensionister.
I medfør af Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk

Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022 af-
skaffes den grønne check samt tillægget til grøn check for ikke-pensionister fra og med 2023. I
2022 sker der en halvering af satserne. Endvidere forhøjes den supplerende grønne check for børn
for både pensionister og ikke-pensionister til 120 kr. i 2023, jf. lov nr. 906 af 21. juni 2022 om
ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og
miljøafgifter og ligningsloven. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskatte-
grundlaget, der overstiger 441.900 kr. (2023-niveau). Dertil kommer et tillæg til grøn check på
280 kr. årligt til pensionister, hvis indkomst ikke overstiger 258.300 kr. (2023-niveau).

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende
indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der
månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10.

Mio. kr. 2021
Regnskab

2022
Skøn

2023
Skøn

A-skat1) .............................................................. 469.850 474.000 478.700
Arbejdsmarkedsbidrag, løn ............................... 93.100 95.750 98.500
Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger . 12.300 10.950 11.300
Udbytteskat ....................................................... 19.250 18.350 18.700
Ejendomsværdiskat ........................................... 1.800 1.800 1.750
B-skat1) .............................................................. 25.900 28.750 28.750
Frivillige indbetalinger ..................................... 31.150 35.400 33.150
Restskat ............................................................. 7.650 7.700 7.750
Overskydende skat ............................................ -27.600 -27.200 -26.900
Pensionsbeskatning ........................................... 7.800 7.750 7.250
Grøn check overført fra § 38.11.01.12. ........... 3.200 2.950 1.500
Dødsboskat ........................................................ 1.950 1.950 1.950
Andre skatter mv. ............................................. 550 800 900
I alt § 38.11.01.10.30. ...................................... 646.822 658.950 663.400
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Indkomstskat mv. af personer. I forbindelse med slutopgørelsen i 2022 for indkomståret 2021 vil
der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en
begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb.

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 1.500,0 mio. kr. i 2023.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer
Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkeskat mv., som løbende

opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer.
Afregningen omfatter de månedlige a conto-rater af kommunal indkomstskat og kirkeskat

mv. vedrørende indkomståret 2023. I 2023 afregnes tillige forskellen mellem a conto-raterne og
den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2020, samt afregning
af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2020. Afregningen vedrørende
2020 sker i 1. kvartal 2023.

A conto-udbetalingerne til kommunerne i løbet af finansåret 2023 finder sted på grundlag af
kommunernes overslag over slutskatten for indkomståret 2023. Oplysninger om disse overslag
foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet kommunerne først i
løbet af oktober 2022 skal give meddelelse om, hvor store slutskatter der forventes for indkom-
ståret 2023.

Skønnet over a conto-udbetalingerne er derfor foretaget baseret på den seneste konjunktur-
vurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2022. A conto-udbetalinger til kommuner og kirke i
2023 er herved budgetteret til ca. 295 mia. kr.

Forskellen mellem a conto-raterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner
vedrørende indkomståret 2020, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser
for indkomståret 2020, vurderes samlet set at udgøre 432 mio. kr. i 2023 i kommunernes favør.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over den samlede afregning i 2021-23.

Opdeling af kommuneafregningen 2021-23

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2022
og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2021.

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 294.990,0 mio. kr. i 2023.

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

Den gældende aftale mellem Danmark og Sverige om beskatning af grænsegængere, jf. lov
nr. 974 af 5. december 2013 om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget
Sverige om visse skattespørgsmål, indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det pri-
mærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet
land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra
og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregule-
ring for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskat-
ningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006
om ændring af personskatteloven og andre skattelove og lov nr. 495 af 7. juni 2006 om ændring
af lov om kommunal indkomstskat. Udgiften til overførslen til Sverige afholdes af staten.

Mio. kr.
2021

Regnskab
2022
Skøn

2023
Skøn

A conto-afregning af alm indkomstskat .......... 267.251 278.834 294.558
Øvrig afregning ................................................. 329 -14 432
Samlet afregning ............................................... 267.580 278.820 294.990
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Pr. 1. oktober 2023 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2022 samt korrektioner
vedrørende indkomstårene 2004-2021. Nedenstående tabel viser de skønnede overførsler til og
fra Sverige.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaftalen 2019-22

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering. Økonomisk Redegørelse, august 2022
og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2021.

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 530,0 mio. kr. i 2023.

30. Kompensationsbeløb til Grønland
I Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre af februar 2012 er det aftalt,

at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2013. Det er endvi-
dere aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende dagpengeområdet mv. udgør 3,3 mio. kr. årligt.
Beløbet er fastsat i 2012-niveau og reguleres i overensstemmelse med den generelle løn- og
prisstigning på finansloven. Aftalen er godkendt af Folketinget ved lov nr. 1227 af 18. december
2012 om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 3,8 mio. kr. i 2023.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 6.680,0 6.298,8 5.688,0 5.350,0 - - -
10. Afgift af dødsboer og gaver

Indtægt ................................................ 6.655,7 6.475,1 5.713,0 5.500,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 6.655,7 6.475,1 5.713,0 5.500,0 - - -

11. Nedskrivninger, afgift af døds-
boer og gaver
Indtægt ................................................ 24,3 -176,2 -25,0 -150,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 24,3 -176,2 -25,0 -150,0 - - -

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

der i 2023 udgør 321.700 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge,
en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen
op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 71.500 kr. (2023-niveau), pålægges
ligeledes en afgift på 15 pct.

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 5.500,0 mio. kr. i 2023.

Mio. kr.

2020
Regnskab

2021
Regnskab

2022
Skøn

Aug. 2022

2023
Skøn

Aug. 2022
Til Sverige ............................................. 842 769 770 770
Fra Sverige ............................................ 221 235 230 230
Nettobeløb til Sverige ........................... 621 534 530 530
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11. Nedskrivninger, afgift af dødsboer og gaver
På kontoen indgår nedskrivninger af uerholdelig bo- og gaveafgift.
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 150,0 mio. kr. i 2023.

38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 14.801,9 14.878,2 14.935,8 15.271,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 9,5 9,8 - - - - -
10. Børne- og ungeydelse

Udgift ................................................... 14.801,9 14.878,2 14.935,8 15.271,5 - - -
44. Tilskud til personer ....................... 14.801,9 14.878,2 14.935,8 15.271,5 - - -
Indtægt ................................................ 9,5 9,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 9,5 9,8 - - - - -

10. Børne- og ungeydelse

Bemærkninger: Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2021. For 2022 og 2023
er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.

Børne- og ungeydelsen er skattefri og gradueret efter barnets alder. Babyydelsen ydes for
0-2-årige, småbørnsydelsen for 3-6-årige, børneydelsen for 7-14-årige og ungeydelsen for 15-
17-årige. For de 0-14-årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal, mens ungeydelsen
for de 15-17-årige udbetales med en tolvtedel hver måned. Til og med 2021 udbetales ydelsen
som udgangspunkt til barnets moder. Fra og med 2022 ligedeles ydelsen, så den som udgangs-
punkt udbetales til begge barnets forældre med halvdelen til hver. For delte familier er der en
overgangsordning, så ydelsen som udgangspunkt fortsat udbetales til den forælder, som modtager
ydelsen inden ligedelingens ikrafttrædelse.

Ydelsen aftrappes med 2 pct. af indkomsten (indkomstgrundlaget for topskat), der overstiger
700.000 kr. (2013-niveau).

Som minimum skal man have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 6 år af de seneste
10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne- og ungeydelse.
Ved anvendelse af optjeningsprincippet medregnes perioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen

R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. Ydelsens størrelse kr. (helår-
ligt) ......................................
Ungeydelse ......................... 11.184 11.232 11.352 11.448 11.532 11.592 11.820 - - -
Børneydelse ........................ 11.184 11.232 11.352 11.448 11.532 11.592 11.820 - - -
Småbørnsydelse .................. 14.220 14.268 14.436 14.556 14.664 14.724 15.024 - - -
Babyydelse .......................... 17.964 18.024 18.228 18.384 18.516 18.612 18.984 - - -

2. Antal tilskud (1.000) ..........
Ungeydelse ......................... 197 195 194 195 197 199 199 - - -
Børneydelse ........................ 537 535 529 522 513 511 503 - - -
Småbørnsydelse .................. 241 237 239 242 247 252 250 - - -
Babyydelse .......................... 183 187 186 186 186 189 192 - - -

II. Ressourceforbrug
1. Statens udgifter i 2023-pl

(mio. kr.) ............................. 15.470 15.405 15.296 15.265 15.225 15.225 15.272 - - -
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i andre EU/EØS-lande og Schweiz, jf. sammenlægningsprincippet i artikel 6 i forordning nr. 883
af 2004. Bopæl og beskæftigelse i Grønland og Færøerne sidestilles med bopæl og beskæftigelse
i Danmark.

Der er herudover fastsat en række betingelser for ret til ydelsen, f.eks. at barnet som ud-
gangspunkt skal opholde sig her i landet, og tilfælde, hvor ydelsen skal standses, f.eks. fordi en
kommunalbestyrelse har truffet afgørelse om manglende efterlevelse af et forældrepålæg.

Ydelsen reguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud
for udbetalingsåret.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes udgifterne på kontoen at udgøre 15.271,5 mio. kr. i 2023.

38.13. Selskabsskatter mv.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 59.325,6 94.300,5 65.051,0 70.078,0 - - -
10. Indkomstskat af selskaber mv.

Indtægt ................................................ 70.373,7 101.579,1 76.343,0 81.200,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 70.373,7 100.542,6 76.343,0 81.200,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 1.036,5 - - - - -

11. Nedskrivning, selskabsskat mv.
Indtægt ................................................ 48,5 385,1 -700,0 -700,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 48,5 385,1 -700,0 -700,0 - - -

20. Afregning til kommunerne af
indkomstskat af selskaber mv.
Indtægt ................................................ -11.096,5 -7.663,7 -10.592,0 -10.422,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -11.096,5 -7.663,7 -10.592,0 -10.422,0 - - -

10. Indkomstskat af selskaber mv.
Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af a conto-skat for det aktuelle indkomstår.

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

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og
a conto-skat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat
og restskattetillæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger a conto-skatten og udgifter i form
af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end a conto-
skatten. Endvidere indgår der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne
for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og
indtægter af renteskatten på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke
har dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

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

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2021-
2023.
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Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2021-2023

Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. For B-året er
skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering i Økonomisk Redegørelse, august 2022.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskaber-
nes skattepligtige indkomst er forbundet med betydelig usikkerhed. Hertil kommer, at ændrede
betalingsmønstre for a conto-skatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte
finansår.

Indregnet i skønnet er det forhøjede fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsudgifter,
som indgår i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Indregnet i skønnet er den midlertidige forhøjelse af fradraget for udgifter til forsøgs- og
forskningsudgifter til 130 pct. i 2020 og 2021, som indgår i Aftale mellem regeringen, Venstre,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alterna-
tivet om udfasning af hjælpepakker, stimuliinitiativer og eksportinitiativer af juni 2020.

Indregnet i skønnet er den midlertidige forhøjelse af fradraget for udgifter til forsøgs- og
forskningsudgifter til 130 pct. i 2022, som indgår i Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om grøn skattereform af decem-
ber 2020.

Indregnet i skønnet er et investeringsvindue i 2021 og 2022 med 16 pct. merafskrivnings-
værdi på driftsmidler, dog undtaget maskiner, der anvender fossile brændsler, som indgår i Aftale
mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om grøn skattereform af december 2020.

Indregnet i skønnet er øget bagatelgrænse for straksafskrivninger til 30.000 kr., som indgår
i Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konserva-
tive Folkeparti om grøn skattereform af december 2020.

Indregnet i skønnet fra og med 2023 er indførelse af lagerbeskatning af selskabers ejen-
domsavancer, som indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti
og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 81.200,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning, selskabsskat mv.
Kontoen indeholder nedskrivninger af uerholdelig selskabsskat mv.
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 700,0 mio. kr. i 2023.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv.
I 2022 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende

2019 samt reguleringer vedrørende tidligere år.
Udgifter på kontoen skønnes at udgøre 10.422,0 mio. kr. i 2022.

Mia. kr.
2021

Regnskab
2022
Skøn

Aug. 2022

2023
Skøn

Aug. 2022
A conto-skat for aktuelt indkomstår ...................... 92,4 80,9 77,7
Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og
a conto-skat for foregående indkomstår ................ 0,7 0,0 0,0
Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a. 8,5 3,5 3,5
Selskabsskat i alt .................................................... 101,6 84,4 81,2



22 § 38.13.11.

38.13.11. Kulbrinteskat

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 775,4 -20,3 677,0 1.955,0 - - -
10. Skatter i henhold til kulbrinte-
 skatteloven

Indtægt ................................................ 797,8 -16,1 677,0 1.955,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 797,8 -16,1 677,0 1.955,0 - - -

11. Nedskrivning af kulbrinteskat
Indtægt ................................................ -22,5 -4,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -22,5 -4,2 - - - - -

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven
Skatter ifølge kulbrinteskatteloven, jf. LBK nr. 1820 af 16. september 2021 af lov om be-

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

Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 1.396 mio.
kr. i 2023 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på ca. 94 USD pr. tønde
og dollarkurs på ca. 7,3 kroner pr. USD. Dertil kommer tillægsskatten, som er budgetteret til 459
mio. kr. i 2023, samt selskabsskat mv. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til ca. 100 mio.
kr. Kulbrinteskatten forventes ikke at indbringe nogen indtægt i 2023.

Skøn for indtægter på kontoen er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt
følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige
fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminskontrakter.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning, ligesom der er taget højde
for Nordsøaftalen af 22. marts 2017. Det indebærer, at provenuvirkningen af de skattemæssige
lempelser i investeringsvinduet i perioden 2017-2025 samt den særlige tilbagebetalingsordning,
hvor der udløses en tillægsskat ved høje oliepriser, er indbudgetteret.

Staten deltager med 20 pct. i hovedparten af kulbrintetilladelserne i den danske del af Nord-
søen, herunder i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelsen varetages af Nordsø-
fonden. Fonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale sel-
skabsskat og kulbrinteskat af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære
afdrag på gæld mv. overføres til statskassen som udbytte. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeler
sig således på tre poster: Selskabsskat, kulbrinteskat samt udbytte fra Nordsøfonden, hvoraf
sidstnævnte budgetteres på § 8. Erhvervsministeriet.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes de samlede indtægter på indeværende konto at udgøre 1.955,0 mio. kr. i 2023.

Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2021-23

Mia. kr.

2021
Regnskab

2022
Skøn

Aug. 2022

2023
Skøn

Aug. 2022
Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat .............. 0,0 1,0 1,4
Tillægsskat ........................................................ 0,0 0,0 0,5
Kulbrinteskat ..................................................... 0,0 0,0 0,0
Tilknyttet virksomhed ....................................... 0,0 0,1 0,1
§ 38.13.11.10. i alt ............................................ 0,0 1,1 2,0
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Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2022
og 2023 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger til og med juni 2022 samt forventningen til
olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, august 2022, samt forventningerne til produktionen mv. i Energi-
styrelsens produktionsprognose (2022).

11. Nedskrivning af kulbrinteskat
Kontoen indeholder nedskrivninger af uerholdelig kulbrinteskat.
Der skønnes ingen udgifter på kontoen i 2023.

38.14. Pensionsafkastskat

38.14.01. Pensionsafkastskat

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 63.373,6 48.536,1 35.800,0 6.500,0 - - -
10. Pensionsafkastskat

Indtægt ................................................ 63.373,6 48.536,1 35.800,0 6.500,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 63.373,6 48.536,1 35.800,0 6.500,0 - - -

10. Pensionsafkastskat
Skattegrundlaget opgøres efter et lagerprincip, og indkomstårets kursgevinster og -tab på

aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer lø-
bende afkast f.eks. i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger
kan fradrages ved opgørelse af det skattepligtige afkast. Langt størstedelen af pensionsafkastet
bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra bl.a. vedrørende pensionsop-
sparing foretaget før 1983.

Skattesatsen er 15,3 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf,
og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Afkastet af pensionsformuen varierer meget fra år til år og afhænger blandt andet af udvik-
lingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt afkastet på afledte
aktiver (derivater). Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag til-
svarende udviser samme betydelige udsving fra år til år. Skatteindtægterne kan derfor udvise store
udsving, så der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer,
mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale. Der er derfor betydelig
usikkerhed forbundet med skønnet for pensionsafkastskatten.

På kontoen indgår tillige mindreprovenuet fra forrentning af negativ institutskat i forbindelse
med omtegning fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter, jf. lov nr. 1500 af 18.
december 2013 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kilde-
skatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven med senere ændringer.

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

 Nedenstående tabel viser indtægterne fra pensionsafkastskatten i perioden 2021-2023.

Budgetteringsforudsætninger
Oliepris (US dollar pr. tønde)............................ 104,3 94,1
Dollarkurs (kroner pr. US dollar) .................... 6,91 7,31
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Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2021-23

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2022
og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2021 .

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 6.500,0 mio. kr. i 2023.

38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter

38.15.01. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.400,0 13.400,0 - - -
10. Tilbagebetalingsordning vedr.
 ejendomsskatter

Udgift ................................................... - - 1.400,0 13.400,0 - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 1.400,0 13.400,0 - - -

10. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter
På kontoen indgår udgifter ifm. tilbagebetalingen til boligejerne, der har betalt skat af en for

høj vurdering, jf. lov nr. 654 af 8. juni 2017 om ejendomsvurderinger. Der vil være boligejere,
der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011. Der etableres derfor en automatisk tilba-
gebetalingsordning for at sikre en kompensation til disse boligejere.

Det følger af lov nr. 2227 af 29. december 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven
og forskellige andre love, at tilbagebetalingsordningen alene gælder for ejerboliger, der vurderes
pr. 1. januar 2020, og der etableres således ikke en tilbagebetalingsordning for øvrige ejendomme.

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 13.400,0 mio. kr. i 2023.

Mio. kr.
2021

Regnskab
2022
Skøn

2023
Skøn

Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl.
Den Sociale Pensionsfond.......................................... 48.535,1 63.393,9 6.500,0
Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den
Sociale Pensionsfond.................................................. 1,0 -22,0 0
I alt .............................................................................. 48.536,1 63.371,9 6.500,0
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38.15.02. Kompensation af kommuner for tilbagebetaling vedr. ejendomsskatter
(tekstanm. 105)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 150,0 - - -
10. Kompensation for tilbagebetalt

grundskyld og dækninsafgift
Udgift ................................................... - - - 150,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 150,0 - - -

10. Kompensation for tilbagebetalt grundskyld og dækninsafgift
På kontoen indgår udgifter ifm. kompensation af kommunerne for deres/disses udgifter til

tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld og dækningsafgift som følge af for høje ejen-
domsvurderinger.

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 150,0 mio. kr. i 2023.

38.16. Tinglysningsafgift mv.

38.16.01. Tinglysningsafgift mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 7.364,7 8.558,7 8.700,0 9.250,0 - - -
10. Tinglysningsafgift mv.

Indtægt ................................................ 7.368,9 8.562,6 8.710,0 9.260,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 7.368,9 8.562,6 8.710,0 9.260,0 - - -

11. Nedskrivning, tinglysningsafgift
Indtægt ................................................ -4,1 -3,9 -10,0 -10,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -4,1 -3,9 -10,0 -10,0 - - -

10. Tinglysningsafgift mv.
På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer (den

tidligere stempelafgift). Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.
Der betales tinglysningsafgift bl.a. ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom og af pant i

fast ejendom, andelsbolig og løsøre, herunder biler.
De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i tinglysningsloven, jf. LBK nr.

1083 af 22. juni 2020 af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. med senere
ændringer.

Satserne i 2023 fremgår af tabellen:
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Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.
Afgift på skadesforsikringer gælder for skadesforsikringsområdet, og der betales en afgift på

1,1 pct. af den løbende præmie.
De gældende regler for afgift på skadesforsikringer findes i skadesforsikringsloven, jf. LBK

nr. 1482 af 6. december 2017 af lov om afgift af skadesforsikringer med senere ændringer.
På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 9.260,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning, tinglysningsafgift
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 10,0 mio. kr. i 2023.

38.19. Øvrige skatter

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 142,6 423,5 153,7 -1.984,0 - - -
10. Bøder, Skatteministeriet

Indtægt ................................................ 151,8 181,7 150,0 270,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 151,8 181,7 150,0 270,0 - - -

11. Nedskrivning af bøder, Skatte-
 ministeriet

Indtægt ................................................ -23,1 11,4 -26,0 -55,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -23,1 11,4 -26,0 -55,0 - - -

22. Bøder, Forsvarsministeriet
Indtægt ................................................ 1,1 0,8 1,0 1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1,1 0,8 1,0 1,0 - - -

23. Nedskrivning af bøder, Forsvars-
 ministeriet

Indtægt ................................................ -0,2 -0,1 - -160,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,2 -0,1 - -160,0 - - -

25. Bøder, Miljø- og Fødevaremini-
 steriet

Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 14,0 31,4 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)
- Ejerskiftesummen. ...................................................................................................................... 0,6 pct. + 1.850 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet ............................................................................................ 0 kr.

Tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)
- Af det pantsikrede beløb ........................................................................................................... 1,5 pct. + 1.850 kr.
- Høstpantebreve ........................................................................................................................... 1.850 kr.

Tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger (§ 5a)
- Af det pantsikrede beløb ........................................................................................................... 1,45 pct. + 1.825 kr.

Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)
- Af det sikrede beløb .................................................................................................................. 1,5 pct. + 1.850 kr.

Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7)
(eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)....................................................... 1.850 kr.

http://www.skm.dk
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30. Skatter og afgifter .......................... 14,0 31,3 - - - - -

30. Konfiskationer
Indtægt ................................................ -1,3 -0,9 - -2.100,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,3 -0,9 - -2.100,0 - - -

32. Returnerede udbetalinger og
 overskydende beløb

Indtægt ................................................ 0,3 199,3 - 40,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,3 199,3 - 40,0 - - -

40. Bøder, Miljøministeriet
Indtægt ................................................ - - 17,5 20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 17,5 20,0 - - -

41. Nedskrivning af bøder, Miljømi-
 nisteriet

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

50. Bøder, Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeri
Indtægt ................................................ - - 11,2 0,1 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 11,2 0,1 - - -

51. Nedskrivning af bøder, Ministe-
riet for Fødevarer, Landbrug og

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

10. Bøder, Skatteministeriet
Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.
Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 270,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning af bøder, Skatteministeriet
På kontoen indgår nedskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område.
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 55,0 mio. kr. i 2023.

22. Bøder, Forsvarsministeriet
Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov

samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.
Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 1,0 mio. kr. i 2023.

23. Nedskrivning af bøder, Forsvarsministeriet
På kontoen indgår nedskrivninger af uerholdelige bøder på Forsvarsministeriets område.
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 160,0 mio. kr. i 2023.

25. Bøder, Miljø- og Fødevareministeriet
På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Miljø- og Fødevareministeriets områder.
Grundet opdeling af Miljø- og Fødevareministeriet til Miljøministeriet og Ministeriet for

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, nedlægges kontoen fra 2022.

30. Konfiskationer
På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til

fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrollo-
vens § 8 J, jf. LBK nr. 283 af 2. marts 2022 af skattekontrolloven.

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre -2.100,0 mio. kr. i 2023.
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32. Returnerede udbetalinger og overskydende beløb
På kontoen indgår returnerede udbetalinger og overskydende beløb.
Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 40,0 mio. kr. i 2023.

40. Bøder, Miljøministeriet
Bøder på Miljøministeriets område vedrører overtrædelser af miljølovgivningen mv.
Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 20,0 mio. kr. i 2023.

41. Nedskrivning af bøder, Miljøministeriet
På kontoen indgår nedskrivninger af uerholdelige bøder på Miljøministeriets område.
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

50. Bøder, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Bøder på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område vedrører overtrædelser af

veterinær- og fødevarelovgivningen, økologi- og gødskningslovgivningen og fiskerilovgivningen
mv.

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 0,1 mio. kr. i 2023.

51. Nedskrivning af bøder, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
På kontoen indgår nedskrivninger af uerholdelige bøder på Ministeriet for Fødevarer, Land-

brug og Fiskeris område.
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 0,1 mio. kr. i 2023.



§ 38.2. 29

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 216.566,3 247.140,2 250.100,0 268.000,0 - - -
10. Merværdiafgift

Indtægt ................................................ 218.401,2 249.784,1 253.600,0 270.600,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 218.401,2 249.784,1 253.600,0 270.600,0 - - -

11. Nedskrivning, moms
Indtægt ................................................ -1.834,9 -2.643,9 -3.500,0 -2.600,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1.834,9 -2.643,9 -3.500,0 -2.600,0 - - -

10. Merværdiafgift
Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og tjenesteydelser med undtagelse af de tjene-

steydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og for-
sikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i momsloven, jf. LBK nr. 1021 af
26. september 2019 af lov om merværdiafgift.

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede
led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for momsen på virksomhedernes indkøb
(den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl.
moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig
momsregistrere.

De momsregistrerede virksomheder opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning
under 5 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 5-50 mio. kr. og store virk-
somheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr.

For de små virksomheder skal momsen angives og betales senest den 1. i den tredje måned
efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore virksomheder har frist den 1. i
den tredje måned efter udløb af kvartalet (1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts), mens
de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale
afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17.
august.

Budgetteringsforudsætninger mv. fremgår af nedenstående tabel.

Skøn over momsgrundlag i 2023 på nationalregnskabsform Mia. kr.
Fra moms af privat forbrug ..................................................................................... 586,0
Fra ikke-fradragsberettiget moms af investeringer ................................................. 217,0
Fra ikke-fradragsberettiget moms af erhvervenes indkøb ...................................... 268,0
Fra ikke-fradragsberettiget moms i den offentlige sektor ...................................... 14,1
I alt ........................................................................................................................... 1.085,2
Skøn over momsindtægter i 2023 på finansårsform Mia. kr.
Skøn over momsindtægter i 2023 på nationalregnskabsform ................................ 271,3
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På baggrund af budgetteringsforudsætninger og lovgivning mv. skønnes indtægterne på
kontoen at udgøre 270.600,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning, moms
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 2.600,0 mio. kr. i 2023.

38.22. Energiafgifter mv.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 16.485,5 16.166,1 15.550,0 13.550,0 - - -
10. Afgift af stenkul, brunkul og
 koks mv.

Indtægt ................................................ 1.596,4 1.796,2 1.700,0 1.550,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.596,4 1.796,2 1.700,0 1.550,0 - - -

11. Nedskrivning af afgift af stenkul
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -

20. Afgift af elektricitet
Indtægt ................................................ 12.112,7 11.423,5 11.100,0 9.250,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 12.112,7 11.423,5 11.100,0 9.250,0 - - -

21. Nedskrivning af afgift af el
Indtægt ................................................ -0,4 -0,4 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,4 -0,4 - - - - -

40. Naturgasafgift
Indtægt ................................................ 2.776,8 2.947,2 2.750,0 2.750,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 2.776,8 2.947,2 2.750,0 2.750,0 - - -

41. Nedskrivning af afgift af natur-
 gas

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

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

nr. 1099 af 1. juli 2020 af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. med senere ændringer.
Afgiften af kul mv. udgør 63,9 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2023. Ved anvendelse til procesformål

kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr.
GJ. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Kul mv. anvendt til
elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektri-
citeten. Der gives ikke godtgørelse for kul anvendt til rumvarme mv.

Omregning til finansårsform (periodisering af vækst i momsgrundlag) ................ -0,5
Periodisering af indtægter som følge af lovgivning 2023 ...................................... -0,2
Andet ........................................................................................................................ 0,0
I alt ........................................................................................................................... 270,6
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For affaldsvarme udgør afgiften 53,2 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt
med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2022 er 26,0 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften
på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om grøn skattereform af december 2020 forhøjes energiafgiften på fossile
brændsler for erhverv med 6 kr. pr. GJ. Forhøjelsen indfases fra 2023 til 2025.

Efter mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1349 af 1. september 2020 af lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v., indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset
fra og med 2016. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2022 til 2023 udgør indekseringen
ca. 1,4 pct. I finansåret 2023 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca.
25 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 1.550,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning af afgift af stenkul
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

20. Afgift af elektricitet
Afgift af elektricitet reguleres af elafgiftsloven, jf. LBK nr. 1321 af 26. august 2020 af lov

om afgift af elektricitet med senere ændringer.
Afgiften for elvarme udgør hhv. 0,4 øre pr. kWh for erhverv og 0,8 øre pr. kWh for hus-

holdninger pr. 1. januar 2023. Afgiften for anden elektricitet udgør 90,3 øre pr. kWh for anden
elektricitet pr. 1. januar 2023. Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få godtgjort
afgiften på el anvendt til proces bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

Med Aftale mellem daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om energiaftalen af juni 2018
nedsættes den almindelige elafgift (i 2018-niveau) med 4 øre pr. kWh i 2019-22, med 7 øre pr.
kWh i 2023, med 8 øre pr. kWh i 2024 og med 14 øre pr. kWh fra og med 2025.

Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre
og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022 nedsættes den
almindelige elafgift med 14 øre pr. kWh i 2022 og 2023, med 16 øre pr. kWh i 2024-2029 og
17 øre pr. kWh i 2030.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedsli-
sten og Det Konservative Folkeparti om kompensation af borgere for stigende energipriser af juni
2022 nedsættes den almindelige elafgift med 4,0 øre pr. kWh i 4. kvartal af 2022 og med 4,3 øre
pr. kWh i 2023.

I 2023 er der indbudgetteret en forlængelse af den midlertidige særordning med lav processats
for el til erhvervsmæssig opladning af elbiler mv. Særordningen blev med Aftale mellem rege-
ringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om grøn omstilling af vejtrans-
porten af december 2020 forlænget til at gælde til og med 2030. Efter mineralolieafgiftsloven, jf.
LBK nr. 1349 af 1. september 2020 af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., indek-
seres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016. Afgiften på
elvarme for husholdninger og erhverv, samt afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2022
til 2023 udgør indekseringen 1,4 pct. I finansåret 2023 skønnes indekseringen at give et merpro-
venu på ca. 150 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 9.250,0 mio. kr. i 2023.
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21. Nedskrivning af afgift af el
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

40. Naturgasafgift
Afgift af naturgas og bygas reguleres af gasafgiftsloven, jf. LBK nr. 1100 af 1. juli 2020 af

lov om afgift af naturgas og bygas m.v.
Afgiften udgør 253,1 øre pr. Nm3 pr. 1. januar 2023. For naturgas til motorformål udgør

satsen 315,8 øre pr. Nm3. Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder
som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ. Mineralogiske og metallurgiske
processer mv. er fritaget for afgift. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker
er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives ikke godtgørelse for gas
anvendt til motorformål eller til rumvarme mv.

Med aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om grøn skattereform december 2020 forhøjes energiafgiften på fossile
brændsler for erhverv med 6 kr. pr. GJ. Forhøjelsen indfases fra 2023 til 2025.

Efter mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1349 af 1. september 2020 af lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v., indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset
fra og med 2016. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2022 til 2023 udgør indekseringen
1,4 pct. I finansåret 2023 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca.
40 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 2.750,0 mio. kr. i 2023.

41. Nedskrivning af afgift af naturgas
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 9.565,8 9.878,4 9.350,0 9.785,0 - - -
10. Afgift af visse olieprodukter

Indtægt ................................................ 9.575,1 10.131,2 9.400,0 9.950,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 9.575,1 10.131,2 9.400,0 9.950,0 - - -

11. Nedskrivning af afgift af olie-
 produkter

Indtægt ................................................ -9,3 -252,8 -50,0 -165,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -9,3 -252,8 -50,0 -165,0 - - -

10. Afgift af visse olieprodukter
Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1349 af 1.

september 2020 af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt auto-

gas, flaskegas og karburatorvæske. For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end
motorbrændstof, udgør afgiften 229,3 øre pr. liter pr. 1. januar 2023. For svovlfri dieselolie med
6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.), som er den mest udbredte dieselolie til
motorkøretøjer, udgør satsen 284,4 øre pr. liter pr. 1. januar 2023.

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

Med aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om grøn skattereform december 2020 forhøjes energiafgiften på fossile
brændsler for erhverv med 6 kr. pr. GJ. Forhøjelsen indfases fra 2023 til 2025.

Efter mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1349 af 1. september 2020 af lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v., indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset
fra og med 2016. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2022 til 2023 udgør indekseringen
1,4 pct. I finansåret 2023 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca.
140 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 9.950,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning af afgift af olieprodukter
På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes udgifterne på kontoen at udgøre 165,0 mio. kr. i 2023.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 7.113,9 7.366,2 6.945,0 7.400,0 - - -
10. Afgift af benzin

Indtægt ................................................ 7.113,6 7.366,2 6.950,0 7.400,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 7.113,6 7.366,2 6.950,0 7.400,0 - - -

11. Nedskrivning, benzinafgifter
Indtægt ................................................ 0,3 -0,1 -5,0 - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,3 -0,1 -5,0 - - - -

10. Afgift af benzin
Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1349 af 1. september 2020

af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Afgiften på blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

udgør 442,2 øre pr. liter pr. 1. januar 2023. For blyholdig benzin er satsen 530,1 øre pr. liter pr.
1. januar 2023. Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt.
Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin.

Efter mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1349 af 1. september 2020 af lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v., indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset
fra og med 2016. Fra 2022 til 2023 udgør indekseringen 1,4 pct. I finansåret 2023 skønnes in-
dekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 105 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 7.400,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning, benzinafgifter
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.
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38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 10.321,4 10.461,8 10.590,0 10.842,0 - - -
10. Vægtafgift af motorkøretøjer
 mv.

Indtægt ................................................ 10.269,7 10.469,2 10.590,0 10.800,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 10.269,7 10.469,2 10.590,0 10.800,0 - - -

11. Nedskrivning, vægtafgift
Indtægt ................................................ 51,6 -7,4 - 42,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 51,6 -7,4 - 42,0 - - -

10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.
Personbiler indregistreret fra den 1. juli 1997 og varebiler indregistreret fra den 18. marts

2009 betaler ejerafgift. Person- og varebiler indregistreret før betaler vægtafgift.
Vægtafgiften og ejerafgiften er periodiske afgifter af samtlige køretøjer, der er registrerings-

pligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Vægtafgiften udgør for en almindelig per-
sonbil 1.820 kr. pr. halvår i 2022 (801-1.100 kg. egenvægt) og forhøjes, som følge af Aftale
mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om grøn omstilling
af vejtransporten af december 2020, med 6,5 pct. til 1.940 kr. i 2023. Der gælder særlige af-
giftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne mv. Der opkræves tillægsafgift
for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998, og som anvendes privat.

For person og varebiler indregistreret før den 1. juli 2021 afhænger ejerafgiften af, hvor langt
bilerne kører pr. liter brændstof. Der er fastsat en særskilt skala for hhv. benzin- og dieselbiler.
Ejerafgiften forhøjes med 6,5 pct. i 2023. Med lov nr. 203 af den 13. februar 2021 om ændring
af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre lo-
ve anvendes testmetoden Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP-metoden)
til fastsættelse af ejerafgiften fra 2021 og frem.

For dieseldrevne køretøjer betales der udligningsafgift i tillæg til ejer- eller vægtafgiften.
Udligningsafgiften har til formål at udligne en afgiftsmæssig forskel mellem benzin og diesel
opgjort i kr. pr. GJ. Med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten om grøn omstilling af vejtransporten af december 2020 forhøjedes udligningsafgiften
med 20,7 pct. i 2021 svarende til den forventede prisudvikling i perioden 2021-2030. Fra 2022
er satserne for udligningsafgiften lig med niveauet for 2021.

Med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om
grøn omstilling af vejtransporten af december 2020 omlægges ejer- og udligningsafgiften for nye
biler fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på hhv. en liter benzin og
diesel, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2, de udleder pr. km. Om-
lægningen har virkning for køretøjer, der indregistreres den 1. juli 2021 eller senere.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.
De gældende bestemmelser for vægtafgiften findes i vægtafgiftsloven, jf. LBK nr. 1107 af

2. juni 2021 af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og for ejerafgiften for visse person- og
varebiler i brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. LBK nr. 1147 af 31. maj 2021 af lov om afgift efter
brændstofforbrug m.v.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,5 pct.
fra 2022 til 2023, hvilket er lagt til grund for budgetteringen.

http://www.skm.dk
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På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 10.800,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning, vægtafgift
Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 42,0 mio. kr. i 2023.

38.23.03. Registreringsafgift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 18.636,1 16.303,7 16.608,0 16.924,0 - - -
10. Registreringsafgift af motorkøre-
 tøjer mv.

Indtægt ................................................ 18.628,5 16.364,9 16.600,0 16.900,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 18.628,5 16.211,3 16.600,0 16.900,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 153,6 - - - - -

11. Nedskrivning, registreringsafgift
Indtægt ................................................ 7,6 -61,2 8,0 24,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 7,6 -61,2 8,0 24,0 - - -

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen af alle personbiler,

herunder vare- og lastvogne med tilladt totalvægt op til 4 tons samt motorcykler. Afgiften be-
regnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

Skalaknækkene forhøjes årligt med reguleringstallet.
Med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om

grøn omstilling af vejtransporten af december 2020 er der indført et CO2-tillæg til registrerings-
afgiften, der for personbiler i 2023 udgør 261 kr. pr. gram af de første 121 g CO2 pr. kilometer,
521 kr. af de næste 33 g CO2 pr. kilometer og 990 kr. pr. gram CO2 pr. kilometer af resten.
Satserne forhøjes årligt med reguleringstallet, mens grænserne reguleres med den forventede ud-
vikling i den gennemsnitlige CO2-udledning.

Med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om
grøn omstilling af vejtransporten af december 2020 indfases nul- og lavemissionsbiler gradvist i
registreringsafgiften, samtidig med at der gives et yderligere bundfradrag, som løbende udfases.
I 2023 udgør registreringsafgiften for nulemissionspersonbiler 40 pct. af den samlede afgift, mens

2023
Personbiler 25 pct. af 67.800 kr., 85 pct. af værdien mellem 67.800

kr. og 210.600 kr. og 150 pct. af resten. Der gives et
bundfradrag i afgiften på 22.600 kr.
Satserne korrigeres hver måned.

Motorcykler 25 pct. af 20.900 kr., 85 pct. af værdien mellem 20.900
kr. og 70.800 kr. og 150 pct. af resten.

Varebiler 0 pct. af de første 78.100 kr. og 50 pct. af resten, dog
højst 47.000 kr. for kassevogne mv. over 3,0 t. Der gives
et bundfradrag i afgiften på 31.200 kr.
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der gives et bundfradrag på 165.000 kr. For lavemissionspersonbiler udgør registreringsafgiften
i 2023 55 pct. af den samlede afgift, mens der gives et yderligere bundfradrag på 47.500 kr.

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer
blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. Der er
senest givet nedslag i januar 2006.

Øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for per-
sonbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i re-
gistreringsafgiftsloven, jf. LBK nr. 1194 af 2. juni 2021 af lov om registreringsafgift af motor-
køretøjer m.v. med senere ændringer.

I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der bl.a. taget udgangspunkt i salget og
værdien af biler i 2021. I 2021 blev der nyregistreret ca. 185.300 nye personbiler. Dette skønnes
at falde til ca. 165.000 nye personbiler i 2022 og ca. 175.000 nye personbiler i 2023.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 16.900,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning, registreringsafgift
Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 24,0 mio. kr. i 2023.

38.23.05. Ansvarsforsikring

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 1.443,7 1.419,9 1.450,0 1.400,0 - - -
10. Afgift af ansvarsforsikringer for
 motorkøretøjer mv.

Indtægt ................................................ 1.443,7 1.419,9 1.450,0 1.400,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.443,7 1.419,9 1.450,0 1.400,0 - - -

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.
Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer mv. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet

for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne mv. med
følgende satser:

De gældende bestemmelser findes i motoransvarsforsikringsloven, jf. LBK nr. 2153 af 14.
december 2020 af lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. Ifølge budgette-
ringsforudsætningerne forventes en stigning i bilbestanden på ca. 1,5 pct. fra 2022 til 2023,
hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 1.400,0 mio. kr. i 2023.

Turistbusser mv. 34,4 pct. af præmien.
Knallerter mv. 230 kr./år.
Øvrige køretøjer 42,9 pct. af præmien.

http://www.skm.dk
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38.23.07. Afgift af vejbenyttelse

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 556,2 569,5 556,0 568,0 - - -
10. Afgift af vejbenyttelse, danske
 køretøjer

Indtægt ................................................ 294,8 301,4 300,0 300,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 294,8 301,4 300,0 300,0 - - -

11. Nedskrivning, vejbenyttelsesaf-
 gift

Indtægt ................................................ 0,8 -0,7 -4,0 -2,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,8 -0,7 -4,0 -2,0 - - -

20. Overførsel af afgift af vejbenyt-
telse fra køretøjer uden for afta-
lestater til Danmark
Indtægt ................................................ 233,8 248,8 240,0 250,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 233,8 248,8 240,0 250,0 - - -

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

 Danmark
Indtægt ................................................ 26,7 20,0 20,0 20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 26,7 20,0 20,0 20,0 - - -

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer
Afgift af vejbenyttelse betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler

og lastvognstog mv., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.
Danmark deltager i eurovignetteordningen, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark,

Sverige, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af
vejnettet, jf. LBK nr. 174 af 21. februar 2020 af lov om afgift af vejbenyttelse. Aftalen kan af
en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Danmark udtræder af eurovignetteordnin-
gen 1. januar 2025, og i stedet indføres en kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift.

Satserne er differentieret efter euro-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal
i 2023 betale 10.470 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det
EURO VI eller en renere norm, er afgiften 5.581 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de
tilsvarende satser 17.555 kr., og 9.302 kr. i 2023. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro.
På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og
rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.
De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LBK nr. 174 af 21. februar

2020 af lov om afgift af vejbenyttelse.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på ca. 1,5 pct. fra 2022

til 2023.
På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 300,0 mio. kr. i 2023.

http://www.skm.dk
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11. Nedskrivning, vejbenyttelsesafgift
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 2,0 mio. kr. i 2023.

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark
Kontoen omfatter a conto-overførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til

lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige, Nederlandene og Luxembourg. Afgiften admi-
nistreres via it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne
har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen
varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem aftale-
staterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. april 2016 er 20,456 pct. Belgien trådte
med virkning fra denne dato ud af aftalen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 250,0 mio. kr. i 2023.

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater
til Danmark

Efter endelig opgørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en over-
førsel mellem aftalestaterne og AGES af forskellen mellem a conto-indtægterne og de endelige
indtægter fraregnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2023 sker på baggrund
af alle aftalestaternes a conto-indtægter for 2022.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 20,0 mio. kr. i 2023.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 7.097,7 7.488,2 7.376,2 7.502,0 - - -
10. Kuldioxidafgift af visse energi-
 produkter

Indtægt ................................................ 3.323,1 3.483,7 3.300,0 3.400,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 3.323,1 3.483,7 3.300,0 3.400,0 - - -

11. Nedskrivning, kuldioxidafgift
Indtægt ................................................ -1,0 -39,4 -8,8 -25,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,0 -39,4 -8,8 -25,0 - - -

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)
Indtægt ................................................ 155,0 164,5 150,0 160,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 155,0 164,5 150,0 160,0 - - -

13. Nedskrivning, afgift af kvælsto-
 foxider

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

15. Afgift af svovl
Indtægt ................................................ 33,0 37,7 35,0 35,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 33,0 37,7 35,0 35,0 - - -
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16. Nedskrivning, afgift af svovl
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -

30. Emballageafgift
Indtægt ................................................ 723,1 776,7 780,0 780,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 723,1 776,7 780,0 780,0 - - -

31. Nedskrivning, emballageafgift
Indtægt ................................................ -0,2 -0,9 -1,0 -10,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,2 -0,9 -1,0 -10,0 - - -

40. Afgift vedrørende CFC
Indtægt ................................................ 40,3 54,9 45,0 60,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 40,3 54,9 45,0 60,0 - - -

41. Nedskrivning, afgift vedrørende
 CFC

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

43. Afgift af klorerede opløsnings-
 midler mv.

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

45. Afgift af bekæmpelsesmidler
Indtægt ................................................ 561,7 613,9 650,0 640,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 561,7 613,9 650,0 640,0 - - -

46. Nedskrivning, afgift af bekæm-
 pelsesmidler

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

50. Afgift af affald
Indtægt ................................................ 148,9 192,6 200,0 200,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 148,9 192,6 200,0 200,0 - - -

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

60. Afgift af råstoffer
Indtægt ................................................ 183,2 199,9 210,0 210,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 183,2 199,9 210,0 210,0 - - -

61. Nedskrivning, afgift af råstoffer
Indtægt ................................................ -0,2 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,2 0,0 - - - - -

65. Afgift af spildevand
Indtægt ................................................ 259,3 271,4 280,0 310,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 259,3 271,4 280,0 310,0 - - -

66. Nedskrivning, afgift af spilde-
 vand

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

70. Afgift af ledningsført vand
Indtægt ................................................ 1.652,4 1.698,2 1.700,0 1.700,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.652,4 1.698,2 1.700,0 1.700,0 - - -

71. Nedskrivning, afgift af lednings-
 ført vand

Indtægt ................................................ -0,7 -0,7 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,7 -0,7 - - - - -

75. Afgift af nikkel/cadmium batte-
 rier

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

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

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

77. Afgift af pvc og ftalater
Indtægt ................................................ 0,0 17,0 15,0 20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 17,0 15,0 20,0 - - -

79. Nedskrivning, afgift af pvc og
 ftalater

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

80. Afgift af kvælstof
Indtægt ................................................ 15,5 21,5 20,0 20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 15,5 21,5 20,0 20,0 - - -

81. Nedskrivning afgift af kvælstof
Indtægt ................................................ 3,4 -3,4 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 3,4 -3,4 - - - - -

85. Afgift af mineralsk fosfor i fo-
 derfosfat

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

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter
Afgift af udledning af kuldioxid reguleres af CO2-afgiftsloven, jf. LBK nr. 1353 af 2. sep-

tember 2020 af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.
CO2-afgiften udgør 181,7 kr. pr. ton udledt CO2 i 2023. Der opkræves CO2-afgift af de varer,

der er afgiftspligtige, efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul,
brunkul og koks mv., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. Stort
set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO2-afgift er brændsler til fremstil-
ling af el på kvoteomfattede kraftvarmeanlæg. Brændsler anvendt til proces i kvoteomfattede
virksomheder er i udgangspunktet også fritaget for CO2-afgift. Yderligere er der fastsat fritagelser
for søtransport, luftfart og biobrændstoffer til transport. Desuden ydes et fast bundfradrag i af-
giften for virksomheder, der var særligt energiintensive før 2009.

Efter mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1349 af 1. september 2020 af lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v., indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset
fra og med 2016. Fra 2022 til 2023 udgør indekseringen 1,4 pct. I finansåret 2023 skønnes in-
dekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 50 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 3.400,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning, kuldioxidafgift
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 25,0 mio. kr. i 2023.

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)
Afgift af udledning af NOx reguleres af kvælstofoxidafgiftsloven, jf. LBK nr. 1214 af 10.

august 2020 af lov om afgift af kvælstofoxider.
Afgiften udgør 5,3 kr. pr. kg udledt NOx pr. 1. januar 2023. NOx-afgiften omfatter også NOx

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

Ifølge mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisin-
dekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1349 af 1. september 2020 af lov om energiafgift af mine-
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ralolieprodukter m.v. Fra 2022 til 2023 udgør indekseringen 1,4 pct. På grund af afrundinger giver
indekseringen ikke anledning til satsændring fra 2022 og 2023. Indekseringen medfører ikke et
nævneværdigt merprovenu i 2023.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 160,0 mio. kr. i 2023.

13. Nedskrivning, afgift af kvælstofoxider
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

15. Afgift af svovl
Afgift af svovl reguleres af svovlafgiftsloven, jf. LBK nr. 479 af 22. april 2020 af lov om

afgift af svovl.
Afgiften på svovl i afgiftspligtige brændsler udgør 24,6 kr. pr. kg svovl pr. 1. januar 2023,

svarende til 12,3 kr. pr. kg svovldioxid (SO2) udledt til luften. Svovlafgiften omfatter også svovl
i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fy-
ringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket
i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes
i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af
de bundne mængder. Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe. Der gives
et særligt bundfradrag i svovlafgiften for kul og jordoliekoks, hvis der er tale om tung proce-
sanvendelse og brændslerne anvendes i nyere og større ovne eller kedler mv. For fuelolie, der
anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes
et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt.

Ifølge mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1349 af 1. september 2020 af lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v., indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset
fra og med 2016. Fra 2022 til 2023 udgør indekseringen 1,4 pct. Indekseringen giver pga. af-
rundinger alene anledning til satsjusteringer på få brændselstyper. Indekseringen medfører ikke
et nævneværdigt merprovenu i 2023.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 35,0 mio. kr. i 2023.

16. Nedskrivning, afgift af svovl
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

30. Emballageafgift
Emballageafgift reguleres af emballageafgiftsloven, jf. LBK nr. 600 af 5. maj 2020 af lov

om afgift af visse emballager, poser og engangsservice.
Emballageafgiften består af en volumenbaseret afgift, en afgift på bæreposer af papir og plast

samt en afgift på engangsservice. Den volumenbaserede afgift er pålagt salgsemballager med et
rumindhold på under 20 liter indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineral-
vand og andre kulsyreholdige varer, der ikke er omfattet af pant- og retursystemet. Satsen for
spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton, laminater eller andre materialer,
herunder glas, plast og metal. Satserne varierer endvidere efter emballagens volumen.  

Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank
på mindst 5 liter. For poser af papir mv. udgør afgiften 31,65 kr. pr. kg, mens den udgør 69,63
kr. pr. kg for poser af plast mv. pr. 1. januar 2023.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgiften udgør 60,77 kr. pr.
kg pr. 1. januar 2023.

Med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet om finanslov for 2020 af december 2019 tredobles afgifter hhv. på engangsservice
fra 19,2 kr. til 57,6 kr. på poser af plast fra 22 kr. til 66 kr. og på poser af papir fra 10 kr. til 30
kr. pr. 1. januar 2020. Hertil følger, at emballageafgiften indekseres i 2021 og 2024 med forhø-
jelser svarende til en årlig stigning på 1,8 pct. i perioden 2020-2025, jf. lov nr. 168 af 29. februar
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2020 om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysnings-
afgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre
love.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 780,0 mio. kr. i 2023.

31. Nedskrivning, emballageafgift
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 10,0 mio. kr. i 2023.

40. Afgift vedrørende CFC
CFC-afgiften reguleres af lov om CFC-afgiftsloven, jf. LBK nr. 448 af 17. april 2020 af lov

om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser.
Der skal betales afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift). Afgiften er 32 kr.

pr. kg pr. 1. januar 2023. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer.
Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og

SF6 (svovlhexafluorid).
Afgiften for de enkelte HFC-, PFC- og SF6-stoffer udgør mellem 1,3 og 4.294 kr. pr. kg pr.

1. januar 2023 afhængig af de forskellige stoffers Global Warming Potential (GWP).
Som en del af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre,

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternati-
vet om klimaaftale for energi og industri mv. af juni 2020 indføres fra 1. juli 2021 en
ny grænse, så klimabelastningen af påfyldte HCF-gasser i et køleanlæg maksimalt må være 5 ton
CO2-e. Desuden forhøjes CFC-afgiften med ca. 30 kr. pr. ton CO2-e, og loftet over afgiften på
600 kr./kg ophæves. I 2024 indekseres afgiften med 3,6 pct. for perioden 2024-2025.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 60,0 mio. kr. i 2023.

41. Nedskrivning, afgift vedrørende CFC
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler mv.
Opløsningsmiddelafgiften reguleres af opløsningsmiddelafgiftsloven, jf. LBK nr. 786 af 24.

maj 2022 af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler.
Der opkræves en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen,

triklorætylen og diklormetan.
På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 1,0 mio. kr. i 2023.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler
Afgift af bekæmpelsesmidler reguleres af bekæmpelsesmiddelafgiftsloven, jf. LBK nr. 595

af 29. april 2020 af lov om afgift af bekæmpelsesmidler.
Afgiften er en mængdeafgift pr. liter eller pr. kg middel for plantebeskyttelsesmidler (pesti-

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

Med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet om finanslov for 2020 af december 2019 indekseres visse miljøafgifter. Afgiften på
bekæmpelsesmidler indekseres i 2021 og 2024 med forhøjelser svarende til en årlig stigning på
1,8 pct. i perioden 2020-2025.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 640,0 mio. kr. i 2023.
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46. Nedskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

50. Afgift af affald
Affaldsafgiften reguleres af affalds- og råstofafgiftsloven, jf. LBK nr. 503 af 20. april 2020

af lov om afgift af affald og råstoffer.
Der skal svares afgift til statskassen af affald, der deponeres, og for affald, der anvendes til

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

Afgiften på affald, der deponeres, herunder også for farligt affald, udgør 475 kr. pr. ton.
På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes provenuet at udgøre 200,0 mio. kr. i 2023.

51. Nedskrivning, afgift af affald
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

60. Afgift af råstoffer
Råstofafgiften reguleres af affalds- og råstofafgiftsloven, jf. LBK nr. 503 af 20. april 2020

af lov om afgift af affald og råstoffer.
Der skal svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5,27 kr. pr. m3

af råstoffet.
Med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finanslov for 2020 af december 2019 indekseres visse miljøafgifter. Råstofafgif-
ten indekseres i 2020 og 2023 med forhøjelser svarende til en årlig stigning på 1,8 pct. i perioden
2020-2025.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 210,0 mio. kr. i 2023.

61. Nedskrivning, afgift af råstoffer
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

65. Afgift af spildevand
Spildevandsafgiften reguleres af spildevandsafgiftsloven, jf. LBK nr. 478 af 14. april 2020

af lov om afgift af spildevand.
Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. End-

videre betales der afgift af spildevand, der nedsiver eller udledes på marker og lignende med
henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:
- 31,65 kr. pr. kg totalnitrogen,
- 174,07 kr. pr. kg totalfosfor og
- 17,41 kr. pr. kg organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5

(modificeret)).
Visse erhverv er omfattet af en lempelse i afgiften.
Med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finanslov for 2020 af december 2019 indekseres visse miljøafgifter. Spilde-
vandsafgiften indekseres i 2021 og 2024 med forhøjelser svarende til en årlig stigning på 1,8 pct.
i perioden 2020-2025.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 310,0 mio. kr. i 2023.
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66. Nedskrivning, afgift af spildevand
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

70. Afgift af ledningsført vand
Vandafgiften reguleres af vandafgiftsloven, jf. LBK nr. 171 af 25. februar 2020 af lov om

afgift af ledningsført vand.
Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap mv.,

der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 6,37 kr. pr. m3 i 2022.
Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte

afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på
samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 1.700,0 mio. kr. i 2023.

71. Nedskrivning, afgift af ledningsført vand
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier
Afgift af nikkel-/cadmiumbatterier reguleres af batteriafgiftsloven, jf. LBK nr. 886 af 12. juni

2020 af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.
Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede

knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog
mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny,
dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 1,0 mio. kr. i 2023.

76. Nedskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

77. Afgift af pvc og ftalater
Pvc-afgiften reguleres af lov nr. 2061 af 21. december 2020 om afgift af polyvinylklorid og

ftalater.
Med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finanslov for 2020 af december 2019 genindføres afgift af pvc og ftalater pr. 1.
januar 2021. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. ftalater, hvor afgiftssatsen er beregnet
ud fra det forventede indhold af pvc og ftalater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen
svarer til 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr. kg ftalater.

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 20,0 mio. kr. i 2023.

79. Nedskrivning, afgift af pvc og ftalater
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

80. Afgift af kvælstof
Kvælstofafgiften reguleres af kvælstofafgiftsloven, jf. LBK nr. 784 af 24. maj 2022 af lov

om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.
Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg kvælstof. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab

mv. efter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris regler, er dog fritaget for afgift. Af-
giften kan godtgøres ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere
lastbilers udledning af NOx. Der betales ikke afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gød-
ningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 20,0 mio. kr. i 2023.
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81. Nedskrivning afgift af kvælstof
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat
Som en del af Aftale mellem daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven

for 2019 af december 2018 blev afgiften af foderfosfat pr 1. juli 2019.
Der er derfor ikke provenu på denne konto i 2023.

38.27. Afgifter på spil mv.

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 1.812,8 2.312,2 2.535,0 2.610,0 - - -
11. Nedskrivning af afgift af spil og
 væddeløb

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

20. Afgift af gevinster ved lotterispil
 mv.

Indtægt ................................................ 266,7 316,1 270,0 265,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 266,7 316,1 270,0 265,0 - - -

40. Kasinoafgift
Indtægt ................................................ 131,6 117,4 205,0 200,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 131,6 117,4 205,0 200,0 - - -

50. Afgift af spilleautomater
Indtægt ................................................ 413,2 328,5 580,0 580,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 413,2 328,5 580,0 580,0 - - -

60. Afgift af væddemål
Indtægt ................................................ 455,9 694,1 650,0 690,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 455,9 694,1 650,0 690,0 - - -

70. Afgift af online kasinospil
Indtægt ................................................ 500,6 811,6 785,0 830,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 500,6 811,6 785,0 830,0 - - -

80. Det Danske Klasselotteri A/S
Indtægt ................................................ 44,5 44,5 45,0 45,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 44,5 44,5 45,0 45,0 - - -

11. Nedskrivning af afgift af spil og væddeløb
 Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.
Efter spilleafgiftsloven, jf. LBK nr. 1209 af 13. august 2020 af lov om afgifter af spil, betales

en gevinstafgift på 15 pct. Ved spil på almennyttige lotterier, spil i forbindelse med offentlige
forlystelser og spil uden indsats betales en gevinstafgift på 17,5 pct. For kontantgevinster beregnes
afgiften af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. For andre gevinster beregnes afgiften
af den del af gevinstens handelsværdi, der overstiger 750 kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 265,0 mio. kr. i 2023.
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40. Kasinoafgift
Efter spilleafgiftsloven, jf. LBK nr. 1209 af 13. august 2020 af lov om afgifter af spil, skal

indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af
bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales
en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker
i troncen, der overstiger 3.656.300 kr. (2010-pl).

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 200,0 mio. kr. i 2023.

50. Afgift af spilleautomater
Efter spilleafgiftsloven, jf. LBK nr. 1209 af 13. august 2020 af lov om afgifter af spil, skal

indehavere af tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster betale en afgift på 41
pct. af bruttospilleindtægten. For spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en
afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 27.400 kr.
(2010-pl). For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den
del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 228.500 kr. (2010-pl). Beløbet til-
lægges 2.700 kr. (2010-pl) pr. automat indtil 50 automater og 1.350 kr. (2010-pl) pr. automat
derudover.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 580,0 mio. kr. i 2023.

60. Afgift af væddemål
Efter lov nr. 2226 af 29. december 2020 om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter

af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love med senere ændringer, skal indehavere
af tilladelse til udbud af spil på væddemål betale en afgift på 28 pct. af bruttospilleindtægten.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 690,0 mio. kr. i 2023.

70. Afgift af online kasinospil
Efter lov nr. 2226 af 29. december 2020 om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter

af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love med senere ændringer, skal indehavere
af tilladelse til udbud af spil i et onlinekasino betale en afgift på 28 pct. af bruttospilleindtægten.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 830,0 mio. kr. i 2023.

80. Det Danske Klasselotteri A/S
Efter spilleafgiftsloven, jf. LBK nr. 1209 af 13. august 2020 af lov om afgifter af spil, betales

en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på Klasselotteriet.
På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 45,0 mio. kr. i 2023.
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38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 3.734,9 4.023,4 3.780,0 3.726,0 - - -
10. Afgift af spiritus

Indtægt ................................................ 1.151,5 1.356,8 1.230,0 1.260,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.151,5 1.356,8 1.230,0 1.260,0 - - -

11. Nedskrivning, afgift på spiritus
Indtægt ................................................ -0,1 -0,2 - -36,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 -0,2 - -36,0 - - -

20. Afgift af vin
Indtægt ................................................ 1.803,5 1.823,1 1.740,0 1.705,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.803,5 1.823,1 1.740,0 1.705,0 - - -

21. Nedskrivning, afgift af vin
Indtægt ................................................ -1,2 0,9 - -3,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,2 0,9 - -3,0 - - -

30. Afgift af øl
Indtægt ................................................ 781,4 843,5 810,0 810,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 781,4 843,5 810,0 810,0 - - -

31. Nedskrivning, øl
Indtægt ................................................ -0,2 -0,7 - -10,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,2 -0,7 - -10,0 - - -

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -

10. Afgift af spiritus
Spiritusafgiften reguleres af spiritusafgiftsloven, jf. LBK nr. 504 af 21. april 2020 af lov om

afgift af spiritus m.m. Spiritusafgiften udgør 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.
På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 1.260,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning, afgift på spiritus
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 36,0 mio. kr. i 2023.

20. Afgift af vin
Vinafgiften reguleres af øl- og vinafgiftsloven, jf. LBK nr. 1451 af 8. oktober 2020 af lov

om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. Afgift af vin og frugtvin mm. omfatter bordvin (f.eks. rød-
vin, hvidvin og rosévin) samt mousserende vin, hedvin og frugtvin.



48 § 38.28.01.20.

Afgiftssatser for vin og frugtvin mm.:

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 1.705,0 mio. kr. i 2023.

21. Nedskrivning, afgift af vin
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 3,0 mio. kr. i 2023.

30. Afgift af øl
Ølafgiften reguleres af øl- og vinafgiftsloven, jf. LBK nr. 1451 af 8. oktober 2020 af lov om

afgift af øl, vin og frugtvin m.m. Ølafgiften udgør afgiften på øl 48,74 kr. pr. liter 100 pct. al-
kohol. Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let-, hvidt-
og skibsøl er fritaget for afgift.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 810,0 mio. kr. i 2023.

31. Nedskrivning, øl
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 10,0 mio. kr. i 2023.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
Som en del af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale

Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, blev tillægsafgifterne på al-
koholsodavand afskaffet pr. 1. januar 2018. Der er derfor ikke provenu på denne konto.

38.28.03. Tobaksafgift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 8.817,1 9.168,3 6.725,0 8.200,0 - - -
10. Tobaksafgift

Indtægt ................................................ 8.858,7 9.202,5 6.725,0 8.200,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 8.858,7 9.202,5 6.725,0 8.200,0 - - -

11. Nedskrivning, tobaksafgift
Indtægt ................................................ -41,6 -34,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -41,6 -34,2 - - - - -

10. Tobaksafgift
Tobaksafgiften reguleres af tobaksafgiftsloven, jf. LBK nr. 1447 af 21. juni 2021 af lov om

tobaksafgifter. Der betales afgift af cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og
cigarillos efter lov om tobaksafgifter. Afgiften på cigaretter udgør 193,54 øre pr. stk. plus 1 pct.
af detailprisen inkl. moms. Afgiften på groftskåret røgtobak udgør 1.500,90 kr. pr. kg. Afgiften
på fintskåret røgtobak udgør 1.550,90 kr. pr. kg. Afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos udgør
118,51 øre pr. stk. plus 10 pct. af detailprisen inkl. moms. Minimumsafgiften udgør 227,90 øre
pr. stk. inkl. moms. 

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 8.200,0 mio. kr. i 2023.

Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol. ........................... 5,18 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin)............ 11,26 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin) ........... 15,08 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin .......................................................................... 3,35 kr. pr. liter
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11. Nedskrivning, tobaksafgift
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 2.757,9 2.941,4 2.880,0 2.805,0 - - -
10. Afgift af chokolade mv.

Indtægt ................................................ 2.363,2 2.548,0 2.500,0 2.430,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 2.363,2 2.548,0 2.500,0 2.430,0 - - -

11. Nedskrivning, afgift af chokola-
 de

Indtægt ................................................ -11,9 -0,5 - -5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -11,9 -0,5 - -5,0 - - -

20. Afgift af konsumis
Indtægt ................................................ 407,2 393,8 380,0 380,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 407,2 393,8 380,0 380,0 - - -

21. Nedskrivning, afgift af konsumis
Indtægt ................................................ -0,7 0,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,7 0,2 - - - - -

10. Afgift af chokolade mv.
Chokoladeafgiften reguleres af chokoladeafgiftsloven, jf. LBK nr. 1446 af 21. juli 2021 af

lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.
Afgiften udgør 25,97 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr.

100 g og 22,08 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g.
På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 2.430,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning, afgift af chokolade
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 5,0 mio. kr. i 2023.

20. Afgift af konsumis
Isafgiften reguleres af isafgiftsloven, jf. LBK nr. 1148 af 2. juni 2021 af lov om afgift af

konsum-is.
Afgiften udgør 6,98 kr. pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g tilsat sukker pr. 100

ml. og 5,58 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.
På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.

skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 380,0 mio. kr. i 2023.

21. Nedskrivning, afgift af konsumis
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.
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38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 339,6 345,6 380,0 477,0 - - -
10. Afgifter i henhold til lov om
 forskellige forbrugsafgifter

Indtægt ................................................ 340,5 344,6 380,0 480,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 340,5 344,6 380,0 480,0 - - -

11. Nedskrivning, afgifter i henhold
til lov om forskellige forbrugsaf-

 gifter
Indtægt ................................................ -0,9 0,9 - -3,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,9 0,9 - -3,0 - - -

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter
Forbrugsafgifterne reguleres af forbrugsafgiftsloven, jf. LBK nr. 1445 af 21. juni 2021 af lov

om forskellige forbrugsafgifter. Forbrugsafgifter omfatter glødelamper mv., kaffe mv., cigaretpa-
pir mv. og nikotinholdige væsker. Der betales afgift af nikotinholdige væsker og nikotinprodukter
efter lov nr. 2616 af 28. december 2021 om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter,
momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige
forbrugsafgifter og opkrævningsloven, hvor afgifterne på kardusskrå og snus samt anden røgfri
tobak bliver lagt sammen til én afgiftskategori (røgfri tobak) pr. 1. oktober 2022.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Bemærkninger: 1) Glødelamper bortset fra autopærer.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 480,0 mio. kr. i 2023.

Glødelamper mv.
Almindelige glødelamper 1) .............................................................................................. 2,60 kr. pr. stk.
Autopærer .......................................................................................................................... 3,22 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør ..................................................................................... 8,79 kr. pr. stk.

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

Cigaretpapir mv.
Cigaretpapir ....................................................................................................................... 0,05 kr. pr. stk.
Røgfri tobak ...................................................................................................................... 461,37 kr. pr. kg

Nikotinholdige væsker 
Væsker med et indhold af nikotin, der udgør 12 mg nikotin eller derunder pr. ml .... 1,5 kr. pr. ml.
Væsker med et indhold af nikotin, der er højere end 12 mg nikotin pr. ml ................ 2,5 kr. pr. ml.

Nikotinprodukter
Nikotinprodukter . 5,5 øre pr. mg nikotin
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11. Nedskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 3,0 mio. kr. i 2023.

38.28.21. Øvrige afgifter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 103,7 104,8 110,0 110,0 - - -
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer

Indtægt ................................................ 103,7 104,8 110,0 110,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 103,7 104,8 110,0 110,0 - - -

21. Nedskrivning, afgift af lystfar-
 tøjsforsikring

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

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer
Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven, jf. LBK nr.

2019 af 14. december 2020 af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. Afgiften udgør 1 pct. årligt
af forsikringssummen for lystfartøjer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes indtægterne på kontoen at udgøre 110,0 mio. kr. i 2023.

21. Nedskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

38.28.71. Nedskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 79,5 2.584,2 135,0 120,0 - - -
10. Diverse afgifter

Indtægt ................................................ 133,8 125,8 135,0 120,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 133,8 125,8 135,0 120,0 - - -

11. Nedskrivninger, blandede told
 og afgifter

Indtægt ................................................ -54,3 -19,8 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -54,3 -19,8 - - - - -

12. Regulering af forventet tab på
 inddrivelsesdebitorer, blandede

told og afgifter
Indtægt ................................................ - 2.478,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 2.478,2 - - - - -

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

en selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods,
hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af
told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller
placeres på andre finanslovskonti, blive bogført på denne konto. Afgifter af foreløbige fastsæt-
telser indtægtsføres ligeledes på denne konto.

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 120,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivninger, blandede told og afgifter
Kontoen omfatter nedskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende

arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen nedskrivninger på ikke-artsopdelte afgifter.
Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter
1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter
1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

12. Regulering af forventet tab på inddrivelsesdebitorer, blandede told og afgifter
På kontoen indgår kursværdiregulering af inddrivelsesfordringer, der ikke kan henføres til

andre nedskrivningskonti.
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.

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

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

Der skønnes ikke indtægter på kontoen i 2023.
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Afgift af lønsum og arbejdsskader mv.

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 9.617,3 9.953,2 10.400,0 10.600,0 - - -
10. Lønsumsafgift

Indtægt ................................................ 9.618,8 9.958,6 10.420,0 10.620,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 9.618,8 9.958,6 10.420,0 10.620,0 - - -

11. Nedskrivning, lønsumsafgift
Indtægt ................................................ -1,6 -5,4 -20,0 -20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,6 -5,4 -20,0 -20,0 - - -

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

tale lønsumsafgift.
De gældende bestemmelser for lønsumsafgiften findes i LBK nr. 2729 af 21. december 2021

af lov om afgift af lønsum m.v.
Satserne i 2023 fremgår af tabellen:

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre ca. 10.620,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivning, lønsumsafgift
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 20,0 mio. kr. i 2023.

Finansiel virksomhed 15,3 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger 6,37 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser 3,54 pct. af værdien af avissalget
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder 4,12 pct. af virksomhedens lønsum

med tillæg af overskud eller fradrag for
underskud af selvstændig virksomhed



54 § 38.42.

38.42. Afgift på arbejdsskader

38.42.01. Afgift på arbejdsskader

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 568,9 562,9 590,0 605,0 - - -
10. Afgift på arbejdsskader

Indtægt ................................................ 568,9 562,9 590,0 605,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 568,9 562,9 590,0 605,0 - - -

11. Nedskrivninger, afgift på ar-
 bejdsskader

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

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

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

De gældende bestemmelser om arbejdsskadeafgiften findes i LBK nr. 374 af 30. marts 2020
af lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger
m.v.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv.
skønnes provenuet at udgøre 605,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivninger, afgift på arbejdsskader
Der skønnes ikke udgifter på kontoen i 2023.
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Renteindtægter mv.

38.61. Renteindtægter mv.

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

krævningen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 3.601,4 2.495,0 5.900,0 8.200,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3.390,1 7.748,0 8.600,0 9.950,0 - - -
10. Renteindtægt vedr. restancer

Udgift ................................................... 0,7 -0,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,7 -0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 2.739,0 6.309,4 6.800,0 7.900,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2.739,7 6.311,4 6.800,0 7.900,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,7 -2,0 - - - - -

11. Nedskrivninger, restancer
Udgift ................................................... 1.636,8 931,4 3.900,0 5.400,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.636,8 931,4 3.900,0 5.400,0 - - -
Indtægt ................................................ -1.994,2 -319,5 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1.994,2 -319,5 - - - - -

20. Rentegodtgørelse til personer
 mv.

Udgift ................................................... 209,3 238,1 200,0 300,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 209,3 238,1 200,0 300,0 - - -

21. Forrentning ved forhøjelser af
 skattenedsættelser, personer

Indtægt ................................................ 300,1 361,9 300,0 350,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 300,1 361,9 300,0 350,0 - - -

30. Rentegodtgørelse til selskaber
 mv.

Udgift ................................................... 1.754,7 1.325,5 1.800,0 2.500,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.754,7 1.325,5 1.800,0 2.500,0 - - -

31. Forrentning ved forhøjelser af
skatteansættelser, selskaber mv.
Indtægt ................................................ 2.345,3 1.396,3 1.500,0 1.700,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2.345,3 1.354,7 1.500,0 1.700,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 41,5 - - - - -

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

om opkrævning af skatter og afgifter, jf. LBK nr. 1180 af 30. september 2015 med senere æn-
dringer, men tillige også i enkeltlove og EU-regulering. Langt størstedelen af skatter og afgifter
indbetales af virksomhederne via deres skattekonto, hvor også tilbagebetalinger af skatter og af-
gifter sker. En negativ saldo på skattekontoen forrentes på dagsbasis med månedlig rentetil-
skrivning. Rentesatsen udgør i 2022 0,7 pct. pr. måned. Denne rente består af en tillægsprocent-
sats på 0,7 pct. og en variabel basisrente på 0,0 pct., der fastsættes på grundlag af renteforholdene
i juli, august og september i det foregående år. Ved forsinket tilbagebetaling tilskrives renter, hvor
rentesatsen i 2022 udgør 0,4 pct. pr. måned.



56 § 38.61.01.10.

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 7.900,0 mio. kr. i 2023.

11. Nedskrivninger, restancer
På kontoen indgår nedskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets områ-

de.
Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 5.400,0 mio. kr. i 2023.

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

personskat mv. Overskydende skat tilskrives en rentegodtgørelse i form at et procenttillæg. Til-
lægssatsen er variabel og fastsættes som en variabel basisrente fastsat på baggrund af rentefor-
holdene i juli, august og september i det foregående år med fradrag af 5,2 pct.-point, dog mini-
mum 0,0 pct. Satsen for rentegodtgørelse udgør 0,0 pct. pr. måned i 2022. Overskydende skat skal
tilbagebetales inden den 1. september i året efter indkomståret. For sent tilbagebetalt oversky-
dende skat tilskrives en rente per påbegyndt måned fra den 1. september til tilbagebetalingstids-
punktet. Rentesatsen udgøres af en variabel basisrente tillagt 0,4 pct.-point. I 2022 er satsen 0,4
pct. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU.

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 300,0 mio. kr. i 2023.

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

telsesændringer efter 1. september i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, udgør
i 2022 0,4 pct. pr. måned.

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 350,0 mio. kr. i 2023.

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

selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes at udgøre 0,7 pct. pr. måned i
2023. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og
punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens udlånsrente
tillagt 8 procentpoint i tillæg. I 2022 er rentesatsen 7,55 pct. p.a.

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 2.500,0 mio. kr. i 2023.

31. Forrentning ved forhøjelser af skatteansættelser, selskaber mv.
På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansæt-

telsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, udgør
0,7 pct. pr. måned i 2022.

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 1.700,0 mio. kr. i 2023.
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Udlån mv.

38.71. Udlån mv.

38.71.01. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i forbindelse med CO-
VID-19

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 7.380,5 29.341,7 1.425,0 200,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 96,2 1.658,4 31.395,0 4.600,0 - - -
10. Udlån i forbindelse med lov om

rentefrie lån mv. i forbindelse
 med COVID-19

Udgift ................................................... 7.380,5 29.341,7 1.425,0 200,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 48,7 436,3 1.425,0 200,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 7.331,8 28.905,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 96,2 1.658,4 31.395,0 4.600,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 96,2 1.658,4 31.395,0 4.600,0 - - -

10. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i forbindelse med COVID-19
På kontoen indgår udgifter til og indtægter fra rentefrie lån ifm. COVID-19. Bevilling af lån

indgår som udgift, og tilbagebetalinger af lån indgår som indtægt.
Det følger af lov nr. 779 af 4. maj 2021, at låneordningen for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

udvides til også at omfatte alle virksomheders ordinære betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbi-
drag i april 2021 og den udskudte betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i maj 2021. Lånene
skal tilbagebetales i henholdsvis februar og maj 2023. Desuden udvides låneordningen for moms
til også at omfatte mellemstore virksomheders betaling af moms for første kvartal den 1. juni
2021. Lånene forfalder til betaling den 1. november 2022.

Indtægterne på kontoen skønnes at udgøre 4.400,0 mio. kr. i 2023.
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Tilskud fra EU ifm. EU's genopretningsfond

38.91. Tilskud fra EU ifm. EU's genopretningsfond

38.91.01. Tilskud fra EU ifm. EU's genopretningsfond

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... - - 2.679,5 - - - -
10. Indtægter fra EU-genopretnings-

planen vedr. selskabsskatter
Indtægt ................................................ - - 2.448,0 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 2.448,0 - - - -

20. Indtægter fra EU-genopretnings-
planen vedr. vægtafgift af mo-

 torkøretøjer
Indtægt ................................................ - - 10,0 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 10,0 - - - -

30. Indtægter fra EU-genopretnings-
planen vedr. registreringsafgift
Indtægt ................................................ - - 221,5 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 221,5 - - - -

10. Indtægter fra EU-genopretningsplanen vedr. selskabsskatter
På kontoen indgår indtægter fra EU-genopretningsplanen i 2022-2025. Indtægterne på kon-

toen medfinansierer det mindreprovenu på §38.13.01.10. Indkomstskat af selskaber mv., som
følger af en forhøjelse af grænsen for, hvornår driftsmidler (maskiner, inventar mv.) kan strak-
safskrives, et investeringsvindue med øget afskrivningsret og en forlængelse af det forhøjede
fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, så virksomhederne også i 2022 kan
fratrække 130 pct. af udgifterne, som følge af lov nr. 672 af 19. april 2021 om ændring af af-
skrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl.

Der skønnes ikke indtægter på kontoen i 2023.

20. Indtægter fra EU-genopretningsplanen vedr. vægtafgift af motorkøretøjer
På kontoen indgår indtægter fra EU-genopretningsplanen i 2022-2025. Indtægterne på kon-

toen medfinansierer det afledte afgiftstab på §38.23.01.10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv., som
følger af en pulje til skrotningsordning, der var en del af Aftale mellem regeringen, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om grøn omstilling af vejtransporten af december
2020.

Der skønnes ikke indtægter på kontoen i 2023.

30. Indtægter fra EU-genopretningsplanen vedr. registreringsafgift
På kontoen indgår indtægter fra EU-genopretningsplanen i 2022-2025. Indtægterne medfi-

nansierer det mindreprovenu, som følger af omlægningen af registreringsafgiften på §38.23.03.10.
Registreringsafgift af motorkøretøjer mv., som følge af lov nr. 203 af 13. februar 2021 om æn-
dring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige an-
dre love.

Der skønnes ikke indtægter på kontoen i 2023.



§ 38. 59

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

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

nansloven for 2008.
Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om

en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark.
Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske
forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsenta-
tionskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, jf. LBK nr. 824 af
28. april 2021 af kildeskatteloven om skattefritagelse for fremmede staters herværende diploma-
tiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller op-
hold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale
den del af indkomstskatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første

gang opført på finansloven for 1983.
Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med

rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes
Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981
henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter
blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og
bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser
af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr.
28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes
landskasse.

Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2023.
Ved tekstanmærkningen bemyndiges Skatteministeren at kompensere kommunerne for disses

udgifter til tilbagebetaling af for megen opkrævet grundskyld og dækningsafgift i klagesager hvor
borgere får medhold. Der er opkrævet for meget skat i tilfælde hvor ejendomme har haft en for
høj ejendomsvurdering. Medhold i klagesager kan medføre betydelige merudgifter i den enkelte
kommune, da for høje grundskyldsindtægter som følge af for høje ejendomsvurderinger er blevet
modregnet i den kommunale udligningsordning og har medført et lavere bloktilskud.
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