Forum for Statslige
Regnskabschefer hos
19. Juni 2018

Dagsorden
13.00 – 13.10

Velkomst og dagens program v/ Trolle Klitgård Andersen

13.10 – 13.30

Præsentation af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen v/Morten Ortmann

13.30 – 14.00

Præsentation af SAM’s nye EPI-center v/Camilla Nordstrøm og Ellen Ninna Hansen

14.00 – 14.30

Nyt fra SKAT v/Kurt Sørensen

14.30 – 15.00

Kaffepause

15.00 – 15.30

Nyt vedr. Regnskabsbekendtgørelsen fra Statsregnskab v/Erik Hammer

15.30 – 15.45

Præsentation af nyt supportteam hos SAM v/Karina Frederiksen

15.45 – 16.00

Afrunding og evaluering af dagen v/ Trolle Klitgård Andersen
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Ændringer i regnskabserklæringen på vej
 Sammenhæng
• Bedre sammenhæng mellem regnskabserklæring og kvitteringsdelen ved, at erklæring og
kvittering bliver ét dokument, som både kunde og SAM kan skrive i.

 Historik
• Det skal være muligt, at se tidligere besvarelser ud fra de enkelte punkter i
regnskabserklæring pr. år.

 Revisionsspor på opfølgning af udestående
• Der skal knyttes kvitteringskommentar til alle noter, og det skal i den forbindelse være
muligt at se – om – og hvem der har fulgt op på udeståender (ønske fra Rigsrevisionen)
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Tidsplan for justering i regnskabserklæring
 Tidligere frigivelse af punkt 1 og 2 i RE
 Mulighed for at frigive pkt. 1 og 2 før den 15.
Planen er at punkterne vil kunne frigives den 7. i hver måned.
 De resterende punkter vil fortsat kommer den efter den 15. i hver måned.

 Revideret RE erklæring forventes klar til ibrugtagning fra 2019
 Justeringer vil blive testet i efteråret
 De forventede test kunder er:
• Sundhedes- og ældreministeriet v/Michael Andersen

• Miljø og fødevareministeriet v/Susan Moestrup
• Kulturministeriet v/Anne Johansen
• Finansministeriet v/Lars Sejer Nielsen
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KTU 2018 – Tidsplan
13-09-2018 - 08-10-2018
Bearbejdning af data

11-06-2018
Kundeforum - review af spørgeskema

01-07-2018

27-08-2018
Udsendelse af spørgeskema

01-08-2018

01-09-2018

08-10-2018 - 31-12-2018
Departements og kundemøder

01-10-2018

01-06-2018

01-12-2018
31-12-2018

27-08-2018 - 13-09-2018
Besvarelse
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01-11-2018

Præsentation af

EpiCenteret er lanceret
Juni 2018

EpiCenteret er nu lanceret
• Statens Administration lancerede det
kundevendte EpiCenter 1. juni 2018.
• EpiCenteret viser alle de kundevendte
arbejdsprocesser og derved vores opgavesplit
ud til kunderne
• Processerne er blevet opdateret, så de passer til
opgaveløsning og organiseringen i SAM
Hjørring, men opgaverne og opgavesplittet er
det samme som før.
• Nyt og opdateret system, nyt proceslandskab og
ny søgemulighed.
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Forløbet bag EpiCenteret
• Initieret i forbindelse med udflytningen til Hjørring
• Ny intern organisering af SAM
• Den daglige drift og opbygning af viden indenfor de givne processer
• Uddannelse og erfaring med systemet (QualiWare) internt
• Oprettelse af procesgrupper og forankring af roller
• Genoptegning af processer
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Hvad kan I bruge det nye EpiCenteret til?
Overblik over
opgavesplittet
mellem SAM og
jer som kunde

Nem adgang til
SAM’s
standardiserede
processer
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Vejledning til
jeres del af
opgavevaretagelsen

Udgangspunkt
for
forventningsafstemning med
SAM

Hvor finder jeg EpiCenteret?
• EpiCenteret kan tilgås via Statens-adm.dk

• Som noget nyt skal der bruges brugernavn og
adgangskode: epi/epi
• Det nye Epicentret har overtaget adressen for det gamle,
så det er nemt at finde.

epicenter.statens-adm.dk
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Ny vejledning til
kunder
• Login-funktion
• Søgning af processer
• Proceslandskabet
• Beskrivelse af symboler i
processerne

Ny søgefunktion
• EpiCentret indeholder en ny søgefunktion
• Indtast et ord eller del af et ord og den
søger på procesnavnene
• Smart funktion, hvis du søger en bestemt
proces
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Proceslandskabets opbygning
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Anlægsprocesser
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Processen: ”Opret anlæg”

16

Åben aktivitetskasse

17

Faner på processerne
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Nyt fra SKAT
Juni 2018

Organisationsdesigns for
de syv styrelser

Centrale hensyn i
omorganiseringen
Klart ansvar og styrket ledelse

Øget specialisering og styrket
faglighed

It-systemer og data af høj kvalitet

Effektiv og målrettet kontrol på alle
områder
Nem og enkel afregning af skatter og
afgifter for borgere og virksomheder
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De nye styrelser oprettes som områder den 1. januar 2018 inden for
rammerne af SKAT
Organisering pr. 1/1 2018

Gæld

Organisering pr. 1/7 2018

Vurdering

Skatteområdet
Told

Udvikling
og
Forenkling

Motor
Administration og
Service
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De syv styrelser

Hovedopgaver
Afregning, vejledning og kontrol af skatter og afgifter.
Bekæmpelse af international skatteunddragelse og
skatteøkonomisk kriminalitet.

o Vejledning, afregning og kontrol på
personområdet, erhvervsområdet og
selskabsområdet.

Ca. 3.300-3.500 medarbejdere.
Hovedsæde i København. Tre hovedsæder for områderne
Person, Erhverv og Selskab i henholdsvis Ribe, Høje
Taastrup og Århus.

o Angivelser og betalinger
o Regnskab § 38

Direktør

Erhverv

o Juridiske funktioner, herunder lovfortolkning på
skatte-, moms-, og afgiftsområdet og
processuelle regler.
o Juridisk sagsbehandling, herunder bindende
svar på skatte-, moms- og afgiftsområdet samt
straffesager.

Organisering

Person

o Henvendelser på skatte-, moms-, og afgifts-,
vurderings- og motorområdet.

Selskab

Særlig
kontrol

Jura

Økonomi
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Skatteområdet i SKAT

Personaleleder
Underdirektør

Organisation pr. 1.1.18

Fagdirektør
Direktør
Ny enhed/Ændret opgaveportefølje
Direktør
Presse og
kommunikation

Direktionssekretariat

Person

Erhverv

Selskab

Særlig kontrol

Borger- og
Retssikkerhedschefen

Jura

Økonomi

Borgere

Mindre erhvervsvirksomheder

Små og
mellemstore
selskaber

Skattesvig

Skattefaglig
afdeling

Økonomistyring
og HR

Udland

Større
erhvervsvirksomheder

Store selskaber

Int. skatteunddragelse

Proces og
videndeling

Planlægning og
analyse

Persondata

Afgifter

Selskabsprocesser

Kundecenter

Erhvervsprocesser

Personprocesser

Betaling

§ 38 Regnskab

Hovedopgaver
Fagligt fokus og robust kontrol på motorområdet.

o Værdifastsættelse og registreringsafgift
o Import og eksport

Ca. 250-300 medarbejdere.

o Visitering og specialkøretøjer

Hovedsæde i Aalborg og ekspeditioner i Høje Taastrup,
Odense og Aarhus.

o Leasing
o Vejledning og klagesagsbehandling

o Udlevering af nummerplader
o Administration af Motorregisteret

Organisering

o Kontrol på motorområdet
Direktør

Ledelsessekretariat

Motor
(underdirektør)

Jura og processer
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Motor i SKAT

Organisation pr. 1.1.18

Direktør
Jura og processer

Ledelsessekretariat
Motor

Styring og data

Import

Eksport

Visitering og
specialkøretøjer

Klagesager og registrering
Aalborg

Registrering Odense

Registrering Høje Taastrup

Leasing

Leasing og registrering
Aarhus

Vejledning og
angivelseskontrol

Kontrol

Personaleleder
Underdirektør
Direktør
Ny enhed/Ændret opgaveportefølje

Hovedopgaver
Mere retvisende vurderinger af ejendomme.
Implementering af nyt ejendomsvurderingssystem.

o Vurderinger af ejerboliger og ejendomme
o Generering af ejendomsværdier
o Løbende evaluering og kvalitetssikring af data
og afgørelser

Ca. 600-650 medarbejdere.

Hovedsæde i Roskilde. Derudover placering i Maribo,
Haderslev, Herning og Aalborg.

o Sagsbehandling ifm. udarbejdelse af
vurderinger
o Formidling af vurderinger til borgerne
o Klagesagsbehandling og genoptagelsessager

Organisering
Direktør

Udvikling og stab

Driftscenter 1

Driftscenter 2

Driftscenter 3
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Vurdering i SKAT

Personaleleder

Organisation pr. 1.1.18

Underdirektør
Direktør
Ny enhed/ændret opgaveportefølje

Direktør

Udvikling og Stab

Driftscenter 1

Driftscenter 2

Driftscenter 3

Ledelsessekretariat

Jura og kvalitet

Kvalitet og styring 1

Kvalitet og styring 2

Kvalitet og styring 3

Kvalitet og styring 4

Kvalitet og styring 5

Økonomi og ITkoordination

Model og data

Ejerbolig 1

Ejerbolig 3

Erhverv 3

Erhverv 5

Erhverv 8

HR og Implementering

Vurderingsfagligt kontor
(Ejerboliger)

Ejerbolig 2

Ejerbolig 4

Erhverv 4

Erhverv 6

Erhverv 9

Produktionsstyring

Vurderingsfagligt kontor
(Erhverv)

Erhverv 1

Ejerbolig 5

Ejerbolig 7

Erhverv 7

Ejerbolig12

Erhverv 2

Ejerbolig 6

Ejerbolig 8

Ejerbolig 11

Post og visitering af
henvendelser 1

Ejerbolig 9

Ejerbolig 10

Post og visitering af
henvendelser 2

Hovedopgaver
Effektiv og korrekt afregning samt kontrol på toldområdet.
Central rolle i implementeringen af det nye EU-toldkodeks.

o Driftsrelaterede kundeopgaver

o Toldekspedition og vejledning
o Administration og sagsbehandling

Ca. 600-650 medarbejdere.

Hovedsæde i Århus. Derudover placering i Køge.

o Planlægning, koordinering og gennemførsel af
kontrol, herunder geografiafhængige
kontrolopgaver ved grænser og havne

Alle geografiafhængige opgaver bliver på deres nuværende
lokationer.

Organisering
Direktør

Stab

Told Vest

Told Øst
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Told i SKAT

Personaleleder

Organisation pr. 1.1.18

Underdirektør
Direktør
Ny enhed/ændret opgaveportefølje

Direktør

Ledelsessekretariat

Stab

Told Vest

Told Øst

Processer

Told 1

Told 5

Told 13

Told 19

Data og analyse

Told 2

Told 7

Told 15

Told 20

Stab og planlægning

Told 4

Told 9

Told 16

Told 21

Jura og kommunikation

Told 6

Told 11

Told 17

Told 22

Told 8

Told 12

Told 18

Told 10

Hovedopgaver
Sikre, at skyldnere betaler deres gæld til det offentlige og
arbejde på at forebygge, at gæld til det offentlige opstår.

o Inddrivelse af fordringer

Implementere det nye inddrivelsessystem (PSRM) samt sikre
effektiv og stabil drift i den mellemliggende periode.

o Oprydning i gamle fordringer

Ca. 1500 medarbejdere.

o Bobehandling

Hovedsæde i Middelfart. Derudover placering i Thisted, Grenaa,
Ringkøbing, Tønder og Roskilde.

o Pengestrømme

o Udlægsforretninger, tvangssalg og
fogedretssager
o International inddrivelse
o Vejledning og klagesager

Organisering
Direktør

Stab og
styring

Driftscenter
PSRM

Personrestancer
Sjælland

Personrestancer
Jylland

Erhvervsrestancer

Fogeder
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Gæld i SKAT

Personaleleder

Organisation pr. 1.1.18

Underdirektør
Direktør

Direktør

Ny enhed/ændret opgaveportefølje
Direktionssekretariat

Stab og styring

Driftscenter PSRM*

Program og implementering

Stab Driftscenter

Strategisk
produktionsstyring

CPR 1

Operationel
produktionsstyring

CPR 2

Proces og controlling

Personrestancer Sjælland
(PRS)

CPR 4
HR og implementering

Planlægning og produktion

Strategi og proces

CPR 6

Fogeder (FO)

PRJ 1

ER 1

ER 13

FO 1

PRS 1

PRJ 2

ER 2

ER 14

FO 2

PRS 2

PRJ 3

ER 4

ER 15

FO 3

PRS 3

PRJ 4

ER 5

ER 16

FO 4

PRS 4

PRJ 5

ER 6

ER 18

FO 5

PRS 5

PRJ 6

ER 7

ER 19

FO 6

PRS 6

PRJ 7

ER 8

ER 20

FO 7

PRS 7

PRJ 9

ER 9

ER 21

FO 8

PRS 8

PRJ 10

ER 10

ER 22

FO 9

PRJ 11

ER 11

ER 23

PRJ 12

ER 12

ER 24

CPR 5
Økonomi og Administration

Erhvervsrestancer (ER)

PR kontoret

CPR 3

Jura

Genoptagelse og
klagesager

Personrestancer Jylland
(PRJ)
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* PSRM er navnet på det nye it-system til inddrivelse. Alle enheder i Driftscenter PSRM skal pr. 1.1.
2018 foretage sagsbehandling målrettet CPR-skyldnere.

Hovedopgaver
HR
Støttefunktioner, HR og tværgående
administrations- og serviceopgaver.
Ca. 300-350 medarbejdere.

o Personaleadministration,
o Rekruttering og personalejura
o Kompetencer og udvikling
o Måling, analyse og ledelsesinformation

Hovedsæde i Herning og placeres derudover også i Høje
Taastrup.

Økonomifunktioner og Service
o Regnskabsservice
o Økonomisystemer

Organisering

o Post og arkiv
Direktør

HR og Stab

Økonomifunktioner
og Service

o Indkøb og udbud (eksklusiv på it-området)
o Bygninger og lokalisering
o Interne servicefunktioner
34

Administration og Service i SKAT
Organisation pr. 1.1.18

Personaleleder
Underdirektør
Direktør
Ny enhed/ændret
opgaveportefølje

Direktør

HR og Stab

Økonomifunktioner og
Service

Ledelsessekretariat

Regnskabsservice

Personale

Økonomisystemer

Center for Rekruttering
og Personalejura

Post og Arkiv

Kompetencer og
Udvikling

Indkøb og Udbud

Måling, Analyse og
Ledelsesinformation

Lokaliseringsprojektet

Bygninger og Service

Service Øst

Service Vest
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Hovedopgaver
o Nyudvikling af it, processer og data
Drift og vedligehold af Skatteministeriets it-systemer.
Udvikle og forenkle udvalgte dele af skatteforvaltningen.

o Drift, vedligehold og videreudvikling af
nuværende it-systemer

Ca. 900-1.100 medarbejdere.

o Datakvalitet, dataanvendelse, datamodeller og
procesmodel på tværs af koncernen

Hovedsæde i København. Derudover placering i Middelfart
og Aalborg.

o Avancerede dataanalyser og udvikling af
værktøjer

Organisering
Direktør

Udvikling 1

Udvikling 2

Drift og
Videreudvikling

Data & Analyse

Stab &
Styring
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Udvikling og Forenkling i SKAT

Personaleleder

Organisation pr. 1.1. 2018

Underdirektør

Fagdirektør
Direktør
Ny enhed/ændret
opgaveportefølje

Direktør

Udvikling 1

Processer og
Forenkling

ICT

Digital Udvikling

Drifts- og
Udviklingscenter

It-Udvikling

Processer og
Implementering
(ICI)

Data og Analyse
(ICT)

Innovation og Itudvikling

DevOps

Erhvervssystemer

Operationel Itsikkerhed

Data
Governance

Data og Analyse
(ICI)

Jura
(ICI)

It-udvikling 1

LøsningsArkitektur og
test

Service
Management og
Styring

ESDH- og
Motorsystemer

IT-Jura og
leverandørstyring

Analyse og
Forretningsdata

Fordringshaverservice og –
rådgivning

Processer og
forandringsledelse

Projekt- og
Programledelse

Infrastruktur services

Inddrivelsessystemer

Kvalitetssikring/
Dokumentation

Stab og
Projekter

Strategi og
styring

Styring og
Projektmetode

Infrastruktur –
operations

Inddrivelses ITarkitektur

Processer og
Implementering
(ICE)

Program
Management
Office

System design
& udvikling

Styring, Stab og
Drift

Systemudvikling

Forretningsanalyse

Modeller

Forretnings-IT og
leverandører

Stab & Styring

Data & Analyse

It og data
ICI

ICE

Drift og Videreudvikling

Udvikling 2

Sikkerhed, ITindkøb og
Platforme

Stab 1

Stab 2

Indsatsanalyse

Strategisk
Arkitektur &
Metode

Ledelsessekretariat

Porteføljestyring

Ejendomsdatakontoret

Informationssikkerhed og
databeskyttelse

Økonomi

Digital
Forretningsunderstøttelse

Datahjemtagelse

Digital
Kommunikation
og Design

Forretning og IT

Projekt- og
Porteføljestyring

Person- og
Ejendomssystemer

Platforme

Data
Management

Procesudvikling

Forretningsdata og
analyse

IT Center
Aalborg 1

Toldsystemer

Center for
udbud

Business
Intelligence

Data

IT Center
Aalborg 2

Betalings- og
Økonomisystemer

IT Center Høje
Taastrup

Data

Dataanalyse

Dataudveksling

Procesautomatisering

Analyse

Jura (it- og
udbudsret mv.)

Implementering

Forventet tidsplan

Oktober 2017 November/december 2017
Indplacering af
Indplacering af
underdirektører
personaleledere og
medarbejdere

Styrelsesdirektører
tiltrådt
Fra november 2017

1. januar 2018
Nye forretningsområder
i SKAT svarende til de
nye styrelser

Målbilleder for de
geografiske lokationer
fastlagt
December 2017

1. juli 2018
SKAT lukker.
De nye styrelser
etableres

1. januar 2021
Det nye skattevæsen
er endeligt på plads på
de nye adresser

Flytninger til de nye geografiske lokationer
Gennemføres i perioden 2018-2020
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Moms
Offentlige virksomheder og institutioner

Moms – offentlige virksomheder og institutioner

• Moms - væsentlige §§ for offentlige virksomheder og institutioner
• EU´s momssystemdirektiv
• EU-domstolen sag C-276/14, Gmina Wroclaw
• Statslige område – aktuelle tal
• SKATs compliance undersøgelse for det offentlige segment 2016
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Moms – væsentlige §§ for offentlige virksomheder
§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig
økonomisk virksomhed.
Stk. 2. Som afgiftspligtig person anses endvidere:
1) Enhver person, der lejlighedsvis leverer et nyt transportmiddel til et andet EU-land, jf. §
11, stk. 6.
2) Offentlige forsyningsvirksomheder.
3) Andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer
og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder

§ 9. Leverancer mellem institutioner inden for samme ministerområde og leverancer
mellem regionale og kommunale institutioner under samme region eller kommune
betragtes ikke som en afgiftspligtig levering, når de pågældende institutioner er
afgiftspligtige efter § 3, stk. 2, nr. 3. Det samme gælder leverancer fra en institution, der
drives i fællesskab af flere regioner eller kommuner, til de regioner eller kommuner, som er
parthavere i institutionen.
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Moms – væsentlige §§ for offentlige virksomheder
§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift (uddrag):
1) Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig
sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed.
2) Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og
institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil.
Fritagelsen omfatter ikke ydelser, der er visiteret i henhold til § 83 i lov om social service, og som
leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen
for ydelsen afregnes mellem leverandøren og kommunen.
3) Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse,
herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning,
samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke
kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og
institutioner m.v.
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EU’s momssystemdirektiv
Direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles
merværdiafgifts-system

Artikel 13
1. Stater, regioner, amter, kommuner og andre offentligretlige organer anses ikke som
afgiftspligtige personer for så vidt angår virksomhed eller transaktioner, som de udøver eller
foretager i deres egenskab af offentlig myndighed, også selv om de i forbindelse med denne
virksomhed eller disse transaktioner modtager gebyrer, afgifter, bidrag eller vederlag.
Når de udøver sådanne former for virksomhed eller foretager sådanne transaktioner, skal de dog
betragtes som afgiftspligtige personer for så vidt angår disse former for virksomhed eller disse
transaktioner, såfremt deres fritagelse for afgiftspligten ville føre til konkurrenceforvridning af en
vis betydning.
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EU-domstolen sag C-276/14 Gmina Wroclaw
Domstolen udtalte, at budgetbundne enheder i kommunen ikke kan anses for
momspligtige, når de ikke opfylder de i bestemmelserne fastsatte
selvstændighedskriterium.
• Er enheden/virksomheden i et underordnelsesforhold i forhold til kommunen?

• Udøver enheden/virksomheden sin virksomhed i eget navn, for egen regning
og på eget ansvar?
• Oppebære enheden/virksomheden selv den økonomiske risiko der er
forbundet med udøvelsen af denne virksomhed.
• I januar 2016 udsendtes SKM2016.1SKAT som indtil videre opretholder
hidtidig praksis. (Skattedepartementet overvejer).
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Moms – Statslige område, aktuelle tal
2017
CVR-nr.

SE-nr

4.676

7.489

167

511

• Offentlige virksomheder i alt
• Staten
• Angivet afgiftstilsvar offentlige:
• Afgiftstilsvar statslige virk.:

1.261.267.985 kr.
276.352.093 kr.
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SKATs compliance undersøgelse 2016
Momsområdet:
• Momspligtige indtægter ikke pålagt moms
• Fejl i moms af § 9 leverancer (leverancer inden for samme
ministerområde, samme kommune osv.).
• Delvis fradragsret – moms (principper ikke overholdt)
• EU-ydelseskøb – manglende momsberegning
• Salgsmoms – manglende afregning
• Fradrag af fakturaer uden moms
• Fejlprocent: 80% af de undersøgte er der reguleringer.
SKATs initiativ
• Offentlige virksomheder - driftsopgave
• Udviklingsprojekt moms i offentlige virksomheder.
Momsgab (skøn): ca. 200 mio. kr. ud af det samlede moms
46

eIndkomst
Tredjepartsdata

INDBERETNINGER & PROVENU

ANTAL INDBERETNINGER

PROVENU

Virksomheder og myndigheder, der udbetaler løn eller ydelser
foretager årligt ca. 120 mio. indberetninger om personer for
omkring 900 mia. kr. i A-indkomst

I SKAT danner oplysningerne i Indkomstregisteret grundlag for
opkrævning af A-skat og am-bidrag med et samlet provenu på
omkring 480 mia. kr. i 2017 svarende til omkring halvdelen af
SKATs samlede provenu
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eIndkomst
Tredjepartsdata

Hvorfor fokus?

• De oplysninger, som er indberettet til Indkomstregisteret, udstilles af SKAT til
mere end 150 offentlige myndigheder samt til private aktører (primært
pengeinstitutter til kreditvurdering), som har hjemmel til at modtage og
behandle dem.
• Dataaftagerne er afhængige af, at lønoplysningerne er korrekte, idet de bl.a.
danner grundlag for automatiserede beregning af sociale ydelser, ret til
pension, udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond, ret til kontanthjælp,
familiesammenføring, arbejds- og opholdstilladelser, optagelse af lån med
mere.
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eIndkomst
Efterkontrol af indberettede data

Erfaringer og viden
På baggrund af kontroller gennemført i projekt Fremrykket ligning (arbejdsgiverkontrol) i
2017 er følgende top 3-fejl observeret:

• Arbejdsgivers stillingtagen til det automatiske befordringsfradrag (felt 11)
• Hvad er felt 11?
• Skattefri godtgørelse
• Kriterier for udbetaling samt arbejdsgivers kontrol
• Fri bil, herunder miljøtillæg
• Værdiansættelse og beregningsgrundlag
Herudover ses sondringen af lønmodtager/erhvervsdrivende og dermed A/Bindkomstproblematikken at være et område med risici for fejl.
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Jeres tanker / spørgsmål?
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Pause indtil kl. 15.00
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Ny regnskabsbekendtgørelse mv.
Juni 2018

Ny regnskabsbekendtgørelse
Finansministeriet har udstedt en ny regnskabsbekendtgørelse (Bek.nr. 116 af 19/2-18)
De væsentligste nyheder er:
1. Regler om nedskrivning af tilgodehavender og udlån
2. Værdiregulering af værdipapirer og kapitalandele
3. Regler for udførelse af statslige regnskabsopgaver i privat regi
4. Statsinstitutionernes systemanvendelse og systemsikkerhed
5. Moderniseringsstyrelsens systemansvar
6. Opbevaring af regnskabsmateriale
7. Interne kontroller
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Nedskrivning af tilgodehavender og udlån
• Budgetvejledning 2016 angiver at fordringer kan nedskrives, hvis de er overgivet til
restance (dvs. inddrivelse hos SKAT)
• Med regnskabsbekendtgørelsen indføres et krav om nedskrivning (§ 25, stk. 2, nr. 6)
• Skattetilgodehavender udgør langt hovedparten af tilgodehavenderne i
statsregnskabet. En betydelig del er i restance og heraf forventer SKAT kun at kunne
inddrive omkring en femtedel.
• Værdiansættelsen af særligt skatterestancer har i flere år været kritiseret af
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen
• Ud over restancer overgivet til inddrivelsesmyndigheden, kan ministerierne selv have
restancer, der ikke forventes at kunne inddrives, fx fordi skyldner er under konkurs
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Proceduren for nedskrivning af tilgodehavender og
udlån overgivet til inddrivelse hos SKAT
• Moderniseringsstyrelsen skriver til alle ministerier i uge 25 om gennemførelse af
primokorrektioner i regnskabet
– Afhængig af hidtidig regnskabspraksis indebærer dette en genoptagelse af afskrevne
fordringer og efterfølgende nedskrivning eller en regulering af den tidligere nedskrivning

• Ministerier/styrelser, der betjenes af SAM vil senest 15. august modtage
konteringsforslag fra SAM
• Andre ministerier/styrelser vil modtage en opgørelse af fordringsmassen fra
Moderniseringsstyrelsen. Denne opgørelse skal anvendes til udarbejdelse af
konteringsforslag, der skal indsendes til Moderniseringsstyrelsen senest 15. august
• Der vil skulle anvendes særlige regnskabskonti til nedskrivningen, så der fremad kan
afstemmes mellem institutionens regnskab og SKAT’s fordringshaverregister
• Moderniseringsstyrelsen vil til september udsende retningslinjer for den kvartalsvise
regulering af nedskrivningen (første gang for 1+2 kvartal 2018)
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Procedure for nedskrivning af andre fordringer
• Har ministeriet/styrelsen andre fordringer, der ikke er overdraget til SKAT til
inddrivelse, men som vurderes ikke-inddrivelige, skal Moderniseringsstyrelsen
kontaktes med henblik på en vurdering af, om der skal ske nedskrivning
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Værdiregulering af værdipapirer og kapitalandele
• Med regnskabsbekendtgørelsen indføres et
krav om værdiregulering (§ 25, stk. 2, nr. 7)
• Moderniseringsstyrelsen forventer at
vejledningen er klar efter sommer.
• Den største ændring vil komme til at gælde
for børsnoterede værdipapirer og statslige
selskaber

• Udestående udfordring handler bl.a. om
værdiansættelse af selskaber, hvis
selskabet ikke har aflagt regnskab før
lukning af statsregnskabet
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Interne kontroller
• Den tidligere regnskabsbekendtgørelse indeholdt regler om at skal institutionerne
fastlægge forretningsgange og interne kontroller under hensyntagen til væsentlighed
og risiko
• … og erklære sig om, at sådanne forretningsgange og interne kontroller er etableret

• Bestemmelserne om interne kontroller er udbygget, således at ministerier og
institutioner skal beskrive, hvordan den interne kontrol og risikostyring er tilrettelagt i
relation til regnskabsaflæggelsen
• Moderniseringsstyrelsen forventer at kunne udsende en vejledning om interne
kontroller samt nye vejledninger om instrukser i august.
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Ny vejledning om interne statslige afregninger
• I 2017 blev indført nye regnskabskonti til
intern statslig handel samt til registrering af
statslige debitorer og kreditorer

• Der er i statsregnskabet for 2017 opført
intern handel for i alt ca. 1,8 mia. kr., heraf
udgør SAM, SIT og MODSTs systemer ca.
0,7 mia. kr., mens koncernfælles funktioner
i øvrigt udgør ca. 0,2 mia. kr.
• Implementeringen har givet en række
erfaringer og afklaringer, som er
indarbejdet i en ny vejledning
• Udsendes juni 2018
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Præsentation af SAM’s
nye supportteam
Juni 2018

Ny servicedesk - organisation
Bedre Balance II – udflytning af 1. level support
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Bedre Balance II
Ny Servicedesk – fremtidig supportmodel
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Ny Servicedesk - målbillede

63

Ny Servicedesk - status
 Visitering på alle MODST systemer
 1. level support på følgende systemer:
 SLS, HR løn, nyt HR system
 Navision, RejsUd, IndFak

Opgaveoverdragelse
 Visitering 01.06.18
 Løn og regnskab

 Brugeradministration 01.06.18
 SLS, HR løn påbegyndt

 Regnskabsområdet
 Juni måned, planlægning af efterårets ”pakker”
 Oplæring, hypercare, overdragelse
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Ny Servicedesk - teamet
Teamet, rekruttering internt og eksternt
 Regnskab 8 medarbejdere
 Løn 3 medarbejdere
 Brugeradministration 2 medarbejdere
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Afrunding og evaluering
Juni 2018

Næste Forum for Regnskabschefer

23. Oktober kl. 13.00 – 16.00 hos
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