Kort fortalt

Revisionen af statsregnskabet for
2020
Konklusion
Det samlede statsregnskab for 2020 er i alle væsentlige henseender rigtigt, og staten har i alle væsentlige
henseender overholdt bevillingerne.

Statsrevisorerne udtaler
”Revisionen har vist, at statsregnskabet for 2020 i det væsentligste er rigtigt, og at bevillingerne er overholdt, men Rigsrevisionen har for fjerde år i træk taget forbehold for, om opgørelsen af statens skatter og afgifter er rigtig. Der må dog konstateres en vis fremdrift i Skatteministeriets reduktion af fejl
og usikkerheder. Statsrevisorerne finder det særdeles kritisabelt, at Skatteministeriet heller ikke i 2020 har kunnet sikre,
at indtægtssiden i statsregnskabet i al væsentlighed er rigtig.
Skatteministeriet har fortsat ikke en retvisende opgørelse af
borgeres og virksomheders gæld til det offentlige, og der er
en række væsentlige usikkerheder, uafklarede differencer og
betydelige fejl i regnskabet for statsregnskabets § 38. Skatter
og afgifter”.

Formålet med revisionen har været at vurdere, om de informationer, som ministerierne har præsenteret i regnskabet, er rigtige. Vi har også vurderet, om ministerierne har
overholdt de bevillinger, de har fået af Folketinget.
Konklusionen om det samlede statsregnskab danner
grundlag for Statsrevisorernes indstilling til Folketinget
om godkendelse af statsregnskabet. Konklusionerne om
de enkelte paragrafregnskaber understøtter Folketingets
opgave med at holde den enkelte minister ansvarlig for sin
del af statsregnskabet. Paragrafregnskaberne afspejler de
enkelte ministres ressortansvar. Hver minister har bl.a.
ansvar for at overholde sin bevilling og aflægge et rigtigt
paragrafregnskab.
Baggrunden for Rigsrevisionens forbehold for rigtigheden
af statsregnskabets § 38. Skatter og afgifter er beskrevet i
boksen nedenfor.

Væsentligste resultater af undersøgelsen
• Statsregnskabets § 38. Skatter og afgifter er rigtig i
alle væsentlige henseender bortset fra virkningerne af
en række væsentlige usikkerheder, uafklarede differencer og betydelige fejl.
• De øvrige paragrafregnskaber er rigtige i alle væsentlige henseender.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Statsregnskabet er en sammenstilling af de paragrafregnskaber, som 18 ministerier har haft ansvaret for i 2020. Paragrafregnskaberne viser bevillinger, udgifter og indtægter
fordelt på ministerier og fordelt på de enkelte virksomheder i staten. Alle ministerier har ansvaret for, at deres del
af statsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bevillingslovene og de statslige regnskabsregler.
Statens udgifter og indtægter i 2020

Forbeholdet skyldes bl.a., at Skatteministeriet fortsat
ikke har en retvisende opgørelse af værdien af borgeres
og virksomheders gæld til det offentlige. Værdien er især
usikker for den del af gælden, hvor der er tvivl om retskraften og/eller problemer med datakvaliteten. Hertil
kommer, at ministeriet ikke har sikkerhed for flere registreringer i regnskabet. Regnskabet indeholder også en
række konkrete fejl, ligesom der er uafklarede differencer

Regnskab

Bevilling

Forskel

Udgifter

834,9 mia. kr.

850,1 mia. kr.

÷15,2 mia. kr.

Indtægter

820,4 mia. kr.

788,0 mia. kr.

32,4 mia. kr.

14,5 mia. kr.

62,1 mia. kr.

47,6 mia. kr.

Underskud (DAU-saldoen)

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.

