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Finansministerens redegørelse vedr. Statsrevisorernes beretning 
nr. 20/2021 om revisionen af statsregnskabet for 2021  

Statsrevisorerne har anmodet om finansministerens redegørelse for de foranstalt-
ninger og overvejelser, som beretningen om statsregnskabet 2021 giver anledning 
til. 

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen tager et generelt forbehold for statsregnska-
bet 2021, på baggrund af fejl og usikkerheder i regnskabet for hhv. Skatteministe-
riet, Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Sundhedsministeriet. Jeg 
ser med alvor på situationen, men bemærker samtidig, at forbeholdet er taget på 
baggrund af, at summen af fejlene overstiger Rigsrevisionens væsentlighedsniveau, 
som er fastsat til 10 mia. kr. 

Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at der er tale om regnskabsfejl, der ikke bunder i 
systematiske udfordringer med regnskabsforvaltningen, når der ses bort fra fejl og 
usikkerheder på Skatteministeriets område. Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesmi-
nisteriet og Sundhedsministeriet er opmærksomme på fejlene, og jeg har bedt 
Økonomistyrelsen om, generelt set at være i tættere dialog med ministerområ-
derne med henblik på at undgå væsentlige fejl i regnskabet. 

Vedr. forbehold for §9. Skatteministeriet 
Rigsrevisionen påpeger, at Skatteministeriet har registreret for lav en anlægsværdi i 
regnskabet, grundet manglende aktivering på en del af Skatteministeriets it-projek-
ter. Jeg har noteret mig, at fejlene er væsentlige og systematiske samt at Statsrevi-
sorerne finder det utilfredsstillende. 

Der er nedsat en styregruppe med medlemmer fra Skatteministeriet og Økonomi-
styrelsen, og hvor Rigsrevisionen deltager som observatør, der har til formål at 
sikre, at der opnås en korrekt aktiveringsproces ved Skatteministeriets it-udvik-
lingsprojekter.  
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Vedr. forbehold for §38. Skatter og afgifter 
Jeg noterer mig at der fortsat tages forbehold for §38. Skatter og afgifter grundet 
systematiske fejl og mangler i forbindelse med værdiansættelsen af låste restancer i 
regnskabet, og at Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende.  

Jeg er enig med Statsrevisorerne i vigtigheden af, at få genopbygget en effektiv 
skatteforvaltning. Samtidig har jeg noteret mig, at Rigsrevisionen vurderer, at usik-
kerhederne på området er reduceret i forhold til tidligere år.  

Økonomistyrelsen fortsætter, på vegne af Finansministeriet, opfølgningen på æn-
dringerne i kursværdimodellen for værdiansættelse af offentlige restancer, som har 
været i gang siden 2018. 

Kopi af redegørelsen er samtidig sendt til Rigsrevisionen.  

 

Med venlig hilsen 
 
 
Nicolai Wammen 
Finansminister 
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