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Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse det samlede budget for skattevæsnet i perioden 2018-2021 i 2018-

priser, sådan som budgettet 1) så ud før finanslovsaftalen for 2018 og 2) sådan som bud-

gettet ser ud i forlængelse af finanslovsaftalen for 2018? 

 

Svar 

Med det samlede budget for skattevæsnet forstås driftsrammen på § 9. Skatteministeriet 

og § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet, hvorpå der er opført en række merbevillinger 

til Skatteministeriets område. Der tages udgangspunkt i, at der spørges til forskellen mel-

lem FL17 og FL18. 

  

Skatteministeriets rammer udgør med finanslovsaftalen for 2017 7.053,8 mio. kr. i 2018, 

6.513,1 mio. kr. i 2019, 5.529,8 mio. kr. i 2020 og 4.652,9 mio. kr. i 2021, mens Skattemi-

nisteriets rammer med finanslovsaftalen for 2018 vil udgøre 7.625,8 mio. kr. i 2018, 

7.825,9 mio. kr. i 2019, 7.108,9 mio. kr. i 2020 og 6.826,1 mio. kr. i 2021. Med finanslovs-

aftalen for 2018 vil Skatteministeriets rammer således blive forøget med samlet set 572,0 

mio. kr. i 2018, 1.312,8 mio. kr. i 2019, 1.579,1 mio. kr. i 2020 og 2.173,2 mio. kr. i 2021, 

jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Skatteministeriets samlede rammer på FL18 ift. FL17  
 

 
mio. kr. (2018-pl) 2018 2019 2020 2021 

Samlet ramme på FL17 7.053,8 6.513,1 5.529,8 4.652,9 

Samlet ramme på FL18 7.625,8 7.825,9 7.108,9 6.826,1 

Samlet merbevilling på FL18 ift. FL17 572,0 1.312,8 1.579,1 2.173,2 
 

 
Anmærkninger: Skatteministeriets samlede rammer vedrører driftsrammen på § 9. Skatteministeriet og § 35.11.50. Reserve 
til Skatteministeriet. Der er anvendt det generelle pris- og lønindeks til opregning af bevillingen på FL17 til 2018-pl. Bevillin-
gen i 2021 på FL17 tager udgangspunkt i Finansministeriets rammeudmelding fra marts 2017, da BO-året ikke fremgik på 
FL17.  

Kilde: Statens Budgetsystem og Skatteministeriet.  

 

 

 


