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Spørgsmål 

I forlængelse af svaret på FIU L1 – spørgsmål 91 bedes ministeren redegøre for, hvordan 

skattevæsenets budget i årene 2018-2021 fordeler sig på forretningsområder. 

 

Svar 

Jeg vil gerne beklage den sene besvarelse af spørgsmålet. 

 

Skattevæsenets budget i årene 2018-2021 består primært af driftsbevillingerne til departe-

ment, SKAT, Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen. De samlede bevillinger frem 

mod 2021 afspejler bl.a., at områderne ejendom, told og inddrivelse løbende rebudgette-

res på bevillingslovene, herunder også på forslag til finansloven for 2019. De samlede 

driftsbevillinger udgør således 7.625,8 mio. kr. i 2018, jf. tabel 1.   

 

Tabel 1. Driftsbevilling for Skatteministeriet 2018-2021 
 

 
 Mio. kr. (pl-18) 2018 2019 2020 2021 

Driftsbevilling i alt for Skatteministeriet       7.625,8        7.825,9        7.108,9  
      

6.826,1  
 

 

 
Det bemærkes, at tabellen indeholder de samlede driftsbevillinger til Skatteministeriet på § 9. Skatteministeriet og § 35. 
Generelle reserver. Summen inkluderer således også bevillingerne til Skatteankestyrelsen, Spillemyndigheden, Departe-
mentet og retssager mv.   

Kilde: Finansloven 2018 

 

Med en opgørelse af budgettet for skattevæsenet i årene 2018-2021 fordelt på forretnings-

områder forstås rammerne for de nye forretningsområder i SKAT for 2018-2021. De nye 

forretningsområder i SKAT vil pr. 1. juli 2018 blive etableret som selvstændige styrelser.  

 

SKATs opgjorte bevilling udgør 6.253,6 mio. kr. i 2018, 5.726,9 mio. kr. i 2019, 5.576,5 

mio. kr. i 2020 og 5.359,7 mio. kr. i 2021. Bevillingen er opgjort med udgangspunkt i § 

09.21.01. SKAT, reserverne på § 09.21.79.30. og § 09.21.79.40., som primært vedrører 

inddrivelse, samt bevillinger under departementet vedrørende bl.a. implementeringscen-

trene for ejendomsvurderinger, inddrivelse og told, som pr. 1. januar 2018 er blevet over-

flyttet til SKAT. SKATs opgjorte bevilling for 2018-2021 er nedenfor fordelt på forret-

ningsområder, jf. tabel 2. Fordelingen af SKATs bevilling mellem de nye styrelser fra 2019 

og frem bliver konsolideret frem mod udarbejdelse af Forslag til Finanslov for 2019. 
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Tabel 2. SKATs bevilling fordelt på forretningsområder 2018-2021  
 

 
 Mio. kr. (pl-18) 2018 2019 2020 2021 

Administration- og Servicestyrelsen 802,3 728,3 736,0 635,9 

Gældsstyrelsen 648,8 730,0 744,2 730,4 

Motorstyrelsen 208,5 210,4 217,4 213,2 

Skattestyrelsen 2.278,2 2.156,3 2.143,9 2.110,0 

Toldstyrelsen 314,6 310,7 296,9 291,3 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 1.615,4 1.408,5 1.278,0 1.223,0 

Vurderingsstyrelsen 348,0 117,0 119,8 117,5 

Ikke-fordelte midler fra Finansloven for 2018* 37,8 65,7 40,4 38,4 

I alt 6.253,6 5.726,9 5.576,5 5.359,7 
 

 

 
(*) Fordelingen på forretningsområder baserer sig på SKATs grundbudget for 2018. En række bevillinger fra Finansloven 
for 2018, der blev vedtaget den 22. december 2017, blev ikke fordelt på forretningsområder i SKATs grundbudget. 
Kilde: SKAT. 

 

Der er herudover på § 09.21.79. Reserver og budgetregulering afsat reserver i 2018-2021 til 

styrkelse af den grundlæggende drift af skattevæsenet, hvoraf hovedparten af midlerne vil 

blive prioriteret til SKAT. Midlerne indgår ikke i SKATs grundbudget, men bliver ud-

møntet på tillægsbevilling for 2018. Dertil er der på § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet 

afsat midler i 2018-2021, hvoraf hovedparten ligeledes vil blive prioriteret til SKAT. Ud-

møntningen af midlerne i 2018 kræver Finansudvalgets tilslutning, og reserverne indgår 

derfor ikke i opgørelsen af SKATs bevilling, herunder i SKATs forretningsområders ram-

mer, jf. tabel 3. 

 

Tabel 31. Reserver afsat til Skatteministeriet 2018-2021  
 

 
 Mio. kr. (pl-18) 2018 2019 2020 2021 

§ 09.21.79. Reserver og budgetregulering 539,1 321,5 267,0 267,0 

 - heraf reserve vedr. inddrivelsesområdet 90,5 3,1 - - 

 - heraf reserve vedr. toldområdet 58,4 - - - 

 - heraf styrkelse af den grundlæggende drift  390,2 318,4 267,0 267,0 

§ 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet 186,2 1.343,5 854,3 785,7 

 - heraf toldområdet - 130,5 59,6 108,9 

 - heraf inddrivelsesområdet 33,6 362,5 63,7 60,6 

 - heraf ejendomsområdet 152,6 850,5 731,0 616,2 

I alt 725,3 1.665,0 1.121,3 1.052,7 
 

 

 
Det bemærkes, at en del af midlerne opført på reserverne i 2018-2021 skal prioriteres til Skatteankestyrelsen og departe-
mentet i Skatteministeriet. 
Kilde: Finansloven for 2018 

 

 

 

 


