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ORIENTERING OM ÆNDRING I

"BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

 

Hermed fremsendes orientering om ændret registrering af 

forskudsbeløb af ligningsprovenu. Det drejer sig dels om en 

ændret registrering af forskudsbeløb af ligningsprovenu for 

kommuner, som har valgt selv at budgettere udskrivnings-

grundlaget for kommunal indkomstskat, dels om oprettelse af 

en gruppering til registrering af forskudsbeløb af lig-

ningsprovenu af kirkeskat. 

                                           

Funktion 8.90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat

 

Ved vedtagelsen af lov nr. 385 af 14. juni 1995 fik kommu-

nerne mulighed for at lægge et statsgaranteret udskriv-

ningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen. Vælger 

kommunen et statsgaranteret udskrivningsgrundlag kan den 

forlange at få udbetalt et beløb til foreløbig dækning af 

ligningsprovenuet. Som meddelt ved udsendelsen af 12. om-

gang rettelsessider i juli 1995 registreres forskudsbeløb 

af ligningsprovenu af kommunal indkomstskat på funktion 

8.90, gruppering 03. 

 

Kommuner som har valgt at selvbudgettere udskrivningsgrund-

laget, kan som hidtil indregne provenu af ligningsforhøjel-

ser i det samlede forskudsbeløb. Til brug for selvbudgette-

ring af tilskud og udligning, skal kommuner imidlertid op-

dele udskrivningsgrundlaget i udskrivningsgrundlag af selv-

angivne indkomster og i ligningsforhøjelser. Parallelt med 

registreringen for kommuner med statsgaranti skal selvbud-

getterende kommuner derfor registrere forskudsbeløb af kom-
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munal indkomstskat af de selvangivne indkomster på gruppe-

ring 01, mens budgetterde provenu af ligningsforhøjelser 

registreres på gruppering 03. 

 

 

Funktion 8.53 Kirkelige skatter og afgifter

 

Der har vist sig behov for at autorisere en tilsvarende op-

deling på funktion 8.53 Kirkelige skatter og afgifter til 

registrering af forskudsbeløb af kirkeskat af selvangivne 

indkomster og til registrering af kirkeskatteprovenu af 

ligningsforhøjelser.  

 

Der oprettes derfor på funktion 8.53 en ny gruppering 03 

Forskudsbeløb af ligningsprovenu. På grupperingen regi-

streres det beløb, som kommuner har budgetteret med til fo-

reløbig dækning af ligningsprovenu af kirkeskat. Forskuds-

beløb af kirkeskat af de selvangivne indkomster registreres 

på gruppering 01 på funktion 8.53. 

 

Ændringerne er gældende fra og med budget 1996. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Steen Iversen 
 


