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Revisionen af statsregnskabet for 
2021

Konklusion

Rigsrevisionen konkluderer, at statsregnskabet er rigtigt i alle væsentlige henseender, og at staten har 
overholdt bevillingerne i alle væsentlige henseender, bortset fra virkningen af enkeltstående fejl og usik-
kerheder. Disse fejl og usikkerheder udgør tilsammen ca. 1 % af statens samlede indtægter og udgifter og 
er økonomisk set af en sådan størrelsesorden, at Rigsrevisionen må tage forbehold for afgrænsede dele af 
statsregnskabet. 

Statsrevisorerne udtaler 
”Staten har generelt overholdt bevillingerne og aflagt et rig-
tigt regnskab. Det finder Statsrevisorerne tilfredsstillende.

Rigsrevisionen har dog for femte år i træk taget forbehold for 
dele af statsregnskabet, særligt på grund af systematiske fejl 
og mangler i Skatteministeriets regnskabsforvaltning. Det fin- 
der Statsrevisorerne utilfredsstillende og finder, at genopbyg-
ning af en effektiv skatteforvaltning bør have højeste priori-
tet”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

De største fejl i statsregnskabet vedrører 4 ministerier: 

• Der er fejl og usikkerheder i Skatteministeriets dele af 
statsregnskabet. Skatteministeriet har haft udfordrin-
ger med at aflægge et korrekt regnskab i en årrække. 
Fejlene bidrager både til forbeholdet for det samlede 
statsregnskab og til forbeholdene for § 9. Skattemini- 
steriet og § 38. Skatter og afgifter.

• Der er også fejl i Sundhedsministeriets, Erhvervsmini-
steriets og Beskæftigelsesministeriets dele af stats- 
regnskabet. Der er tale om regnskabsfejl, der ikke bun- 
der i systematiske udfordringer med regnskabsforvalt- 
ningen. Fejlene er endvidere ikke udtryk for, at ministe-
rierne har overskredet bevillingerne. Fejlene er først 
blevet konstateret efter regnskabsafslutningen. Virk-
ningerne af fejlene er primært, at statens aktiver og/el-
ler indtægter reelt er højere end angivet i regnskabet.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Rigsrevisionen skal hvert år revidere statsregnskabet og 
sammenholde regnskabstallene med de bevillinger, Folke- 
tinget har givet hvert ministerområde. Rigsrevisionens kon- 
klusion om det samlede statsregnskab skal danne grundlag 
for Statsrevisorernes indstilling til Folketinget om godken-
delse af statsregnskabet. 

Rigsrevisionens konklusioner i erklæringerne for 2021

21 ud af 24 erklæringer om 
paragrafregnskaberne

for 2021 har en 
positiv konklusion
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En positiv konklusion betyder, at vi ikke har fundet væsent- 
lige fejl og bevillingsafgivelser. Regnskabet kan dog indehol- 
de mindre fejl, selv om konklusionen er positiv. Vi har afgi- 
vet en positiv konklusion om 21 ud af 24 paragrafregnska- 
ber for 2021.

En konklusion med forbehold betyder, at regnskabet er rig- 
tigt, bortset fra væsentlige, men afgrænsede fejl. Vi har af- 
givet en konklusion med forbehold for det samlede stats-
regnskab for 2021 og en konklusion med forbehold for 3 ud 
af 24 paragrafregnskaber for 2021. De 3 paragrafregnska-
ber er § 9. Skatteministeriet, § 16. Sundhedsministeriet og 
§ 38. Skatter og afgifter.

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.


