
Kort fortalt

Revisionen af statsregnskabet
for 2019

Konklusion

Det samlede statsregnskab for 2019 er i alle væsentlige henseender rigtigt, og staten har i alle væsentlige 
henseender overholdt bevillingerne, bortset fra virkningerne af Rigsrevisionens forbehold for rigtigheden 
af § 38. Skatter og afgifter og en række yderligere konkrete fejl på tværs af regnskabet. 

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Rigsrevisionen tager forbehold for rigtigheden af 
statsregnskabets § 38. Skatter og afgifter, selv om 
usikkerhederne er blevet reduceret betydeligt i 2019.

• De øvrige paragrafregnskaber er i alle væsentlige hen- 
seender rigtige. Paragrafferne indeholder dog en ræk-
ke fejl, ligesom der er risici forbundet med regnskabs- 
forvaltningen, som Rigsrevisionen finder det relevant 
at gøre opmærksom på. 

• Et stort antal virksomheder fordelt på 10 minister- 
områder mangler funktionsadskillelse og har ikke til- 
strækkelig kontrol med betalinger og opkrævning af 
indtægter. Det giver en stor risiko for svig og fejl i regn- 
skaberne.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Statsregnskabet er en sammenstilling af de paragrafregn-
skaber, som 18 ministerier har haft ansvaret for i 2019. 
Ministeriernes regnskaber er igen en sammenstilling af 
regnskaberne for 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.

Statsregnskabet skal opstilles efter årets finans- og tillægs-
bevillingslove og skal omfatte alle statens indtægter og ud-
gifter for det forløbne finansår, statens aktiver og passiver 
og bevægelserne heri i årets løb.

Rigsrevisionen skal hvert år revidere statsregnskabet. Vi 
vurderer, om de oplysninger, som ministerierne har præ-
senteret i regnskabet, er uden væsentlig fejlinformation. Vi 
vurderer endvidere, om ministerierne har overholdt deres 
bevillinger. Vi skal afgive en beretning til Statsrevisorerne 
om vores revision af statsregnskabet. Beretningen skal un-
derstøtte Statsrevisorernes og Folketingets opgave med at 
behandle statsregnskabet.  

Statsrevisorerne udtaler 
”Revisionen har vist, at statsregnskabet for 2019 i det væ-
sentligste er rigtigt, og at bevillingerne er overholdt, men 
Rigsrevisionen har for tredje år i træk taget forbehold for, 
om opgørelsen af statens skatter og afgifter er rigtig.

Statsrevisorerne finder det særdeles kritisabelt, at Skatte-
ministeriet heller ikke i 2019 har kunnet sikre, at indtægts-
siden i statsregnskabet er korrekt. 

Statsrevisorerne konstaterer, at Skatteministeriet fortsat 
skal rette op på mange fejl og usikkerheder i regnskabet, 
bl.a. ulovlig opkrævning af morarenter og ikke mindst ind-
drivelse af borgeres og virksomheders gæld til det offentli-
ge, som nu er vokset til 130,2 mia. kr.”.

Statens udgifter og indtægter i 2019
Regnskab Bevilling Forskel 

Udgifter  mia. kr.  mia. kr.  mia. kr. 

Indtægter  mia. kr.  mia. kr.  mia. kr. 

Overskud (DAU-saldoen)  mia. kr.  mia. kr.  mia. kr. 

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.




