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Spørgsmål 

Ministeren bedes i 2019-priser redegøre for udviklingen i skattevæsenets budget i årene 

2016-2022 år for år inklusiv alle reserver m.m. 

 

Svar 

Jeg forstår ’skattevæsenets budget’ som de afsatte bevillinger til driften af Skatteministe-

riet. Til driften af skattevæsenet er der afsat midler på finanslovens § 9. Skatteministeriet. 

På FL17, FL18 og FFL19 er der endvidere afsat midler på § 35.11.50. Reserve til Skatte-

ministeriet, jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Afsatte bevillinger til Skatteministeriet i 2016-2022 
 

 
  mio. kr. (pl-2019) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

§ 9. Skatteministeriet 5.811,5 6.449,9 7.573,5 8.125,9 6.599,4 6.346,3 5.356,6 

§ 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet - 592,5 189,6 71,0 917,7 904,6 778,7 

I alt 5.811,5 7.042,4 7.763,1 8.196,9 7.517,1 7.250,9 6.135,3 
 

 

 
Kilde: FL16, FL17, FL18 og FFL19. 

 

Indledningsvis bemærkes det, at regeringen på FL17, FL18 og FFL19 samlet set har prio-

riteret ca. 13 mia. kr. til skattevæsenet. Bevillingsudviklingen fra 2019-2022 skal bl.a. ses i 

sammenhæng med, at midlerne afsat til de større udviklingsprogrammer på ejendoms- 

inddrivelses- og toldområdet forventes at være faldende over de kommende år i takt med, 

at programmerne gennemføres. Ligeledes afspejler bevillingsudviklingen, at der særligt i 

2022 er bortfald af bevillinger til styrkelsen af skattevæsenets generelle drift samt bortfald 

af en række bevillinger, der udspringer af politiske aftaler, herunder kontrolpakke, styrket 

toldkontrol mv.  

 

Der vil frem mod 2022 være en løbende stillingtagen til behovet for yderligere bevillinger 

samt håndteringen heraf. Det er min forventning som skatteminister, at der også på fi-

nanslove efter FL19 vil være behov for at tilføre skatteforvaltningen yderligere midler. 

Det forudsætter aktive politiske beslutninger i forbindelse med kommende finanslove og 

fremgår derfor ikke af tabel 1. 
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