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Servicebeskrivelse
Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksi-
sterende såvel som nye kunder  indsigt i, hvilke opgaver 
Statens Administration varetager på regnskabsområdet.

Opgavesplit
Som regnskabskunde hos Statens Administration, vil 
man opleve, at der samles en stor opgaveportefølje un-
der Statens Administrations regnskabsteam.

Ved gennemgang af de enkelte fagområder, vil der 
for hvert område være forskellige opgavesplit mel-
lem Statens Administration og kunden. Statens 
Administration udfører regnskabsopgaver inden for 
fx kreditor, debitor, bank, anlæg og moms. Yderligere 
udarbejder Statens Administration den månedlige regn-
skabserklæring til brug for kundens regnskabsaflæggel-
se. Endeligt bistår Statens Administration ved udarbej-
delse af årsregnskab.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kun-
den er beskrevet i Epicenteret, der indeholder alle stan-
dardiserede kunderettede processer og kan tilgås via 
www.statens-adm.dk, hvor der kan søges på ”regnskab” 
for nærmere information.

Formål for  
tatens Administration S

Statens Administrations formål er 
at bidrage til udvikling af  en mere 

effektiv administration i den offentlige 
sektor og i selvejesektoren.

Dette indebærer at sikre den fortsatte 
udvikling og effektivisering af  den 

løn- og regnskabsadministration, som 
Statens Administration varetager som 

shared service-center.

Information om  
Statens Administrations servicemål 

findes på www.statens-adm.dk
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Kreditor
På kreditorområdet er Statens Administrations opgave 
blandt andet at oprette og vedligeholde kreditorstam-
data med afsæt i kundens anvisninger. Herudover 
sikres det, at købsfakturaer behandles, bogføres og 
udbetales.

Debitor
Statens Administrations opgave på debitorområdet er 
at oprette og vedligeholde debitorstamdata med afsæt 
i kundens anvisninger. Herudover sikres det, at salgs-
fakturaer fremsendes til debitorer og at indbetalinger 
fra debitorer bogføres. Statens Administration udsen-
der ligeledes rykkerskrivelser og fremsender krav til 
Gældsstyrelsen.

Bank
Statens Administration indlæser bankposter og af-
stemmer bankkonti, der ligger indenfor SKB*-aftalen. 
Konti der ligger udenfor SKB-aftalen og eventuelle 
kontantkasser, skal kunden selv afstemme.

Anlæg
Statens Administration udfører anlægsopgaver med 
afsæt i kundens bestillinger. Det sikres, at der i  økono-
mistyringssystemet Navision Stat oprettes et anlægs-
kort for hvert anlægsaktiv. Efterfølgende håndterer 
Statens Administration løbende afstemninger, afskriv-
ninger, likviditetsflytninger og eventuelle ændringer på 
anlægget, indtil det er afhændet.

Moms
På momsområdet sikrer Statens Administration at 
toldmoms- og afgiftsbeløb afregnes til SKAT og at 
refusionsmoms afregnes med Økonomistyrelsen. 
Statens Administration har ansvaret for at sikre kor-
rekt kontering af moms efter gældende lovgivning og 
efter kundens anvisning samt at sikre, at stamdata er 

oprettet med korrekt momsopsætning. I forbindelse 
med den månedlige regnskabserklæring udarbejdes 
en momssandsynliggørelse.

Statens Administration sikrer hjemsøgning af 
moms betalt i andre EU-lande med afsæt i gyldig 
dokumentation.

Herudover står Statens Administration til rådighed ved 
behov for løbende momsvejledning.

Afrapportering via Regnskabserklæring
Statens Administration udarbejder dokumentati-
on for den månedlige regnskabserklæring i Statens 
Koncern System, SKS. Kunden er ansvarlig for at 
sende kvitteringssvar retur samt sikre opfølgning 
på eventuelle punkter, der kræver videre behand-
ling. Regnskabserklæringen anvendes i forbindelse 
med den periodevise regnskabsaflæggelse, ligesom 
Rigsrevisionen anvender regnskabserklæring i forbin-
delse med den løbende revision.

Årsafslutning
I forbindelse med årsafslutningen, er det kundens an-
svar at gennemføre denne indenfor de rammer, der 
er udmeldt fra Økonomistyrelsen og kundens ressort-
departement. Statens Administration udarbejder årligt 
en vejledning i, hvordan opgaven skal udføres. Heri vil 
det fremgå, hvordan tidsplanen er tilrettelagt.

*Statens Koncern Betalinger

statens-administration
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Statens Administration
Arsenalvej 33

9800 Hjørring 

Tlf:   33 92 98 00
E-mail: statens-adm@statens-adm.dk

www.statens-adm.dk
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