Til samtlige kommuner og amtskommuner m. fl.
6. september 1994
Økonomisk afdeling
1994/1560-12
I:/si/skatafre
ORIENTERING OM ÆNDRING I
"BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEMET FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Hermed fremsendes orientering om registreringen af afregningsgarantien for 1993 og om registreringen af afregningen
af ikke-inddrevne kommunale personskatterestancer og kirkelige afgifter.
Vedrørende registreringen af afregningsgarantien for 1993
I aftalerne mellem regeringen og de kommunale parter af 10.
juni 1994 indgår en afregningsgaranti for 1993. Staten garanterer for kommunerne under ét størrelsen af afregningen
i 1995 af indkomstskat for 1993.
Opgørelsen af forskelsbeløbet for den enkelte kommune foretages efter de sædvanlige regler den 1. maj. Afregningen af
forskelsbeløbet registreres som hidtil på funktion 8.90,
grp. 02, hvor teksten samtidig ændres til Afregning af forskelsbeløb.
Et eventuelt beløb udløst af afregningsgarantien registreres på en nyoprettet gruppering 03 Afregningsgaranti for
1993. Grupperingen har virkning for budget og regnskab for
1995.
Vedrørende registreringen af ikke-inddrevne kommunale indkomstskatter, som afregnes til staten
Fra og med indkomståret 1992 er modregningen overfor kommunerne af ikke-inddrevne indkomstskatterestancer ændret. De
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nye regler findes i kildeskattelovens § 64, stk. 6. Heraf
fremgår det, at kommunale indkomstskatter, der endnu ikke
er inddrevet den 1. maj i det tredje år efter indkomståret,
modregnes i udbetalingerne til kommunerne dette år. D.v.s.
første gang i 1995. Kommuneskatteandelen bliver herefter
først udbetalt til kommunerne, når skatten er inddrevet.
Til registreringen af kommunens afregning til staten af ikke-inddrevne kommunale indkomstskatterestancer oprettes en
ny gruppering på funktion 8.90 04 Afregning af indkomstskatterestancer. På grupperingen udgiftsføres kommunens afregning til staten af de kommunale indkomstskatterestancer, der endnu ikke er inddrevet i det tredje år efter
det indkomstår, skatterne vedrører. Beløbet skal optages på
status som et tilgodehavende på staten. Dette gøres på
funktion 9.13 på en nyoprettet gruppering 01 Afregnede indkomstskatterestancer med modpost på balancekonto 9.99. Under grupperingen debiterer kommunen funktionen med de kommunale indkomstskatterestancer, som er afregnet til staten.
Kommunens andel af inddrevne indkomstskatter, som udbetales
af staten til kommunerne, registreres på funktion 8.90 på
en nyoprettet gruppering 05 Kommunal andel af inddrevne
indkomstskatterestancer. Her indtægtsfører kommunen det beløb, som udbetales fra staten efter at indkomstskatterestancerne er inddrevet. Samtidig nedskrives tilgodehavendet
på staten på funktion 9.13, gruppering 01 med modpost på
balancekonto 9.99.
Ændringerne har virkning fra og med budget 1995.
Det bemærkes, at beløb der erklæres uerholdelige inden afregningen til staten af personskatterestancer, registreres
på sædvanlig vis på funktion 8.90, gruppering 09.
Hvis indkomstskatten erklæres uerholdelig efter at kommunen
har afregnet den kommunale indkomstskatterestance til staten påvirker dette kun status. Kommunens tilgodehavende på
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staten nedskrives med den kommunale andel af det uerholdelige beløb på funktion 9.13, gruppering 01 med modpost på
balancekonto 9.99.
Vedrørende registreringen af ikke-inddrevne kirkelige afgifter, som afregnes til staten
Til registrering af de kirkelige afgiftsrestancer, som kommunen afregner til staten, oprettes der en ny gruppering på
funktion 8.53 04 Afregning af kirkeskatterestancer. Her udgiftsføres kommunens afregning til staten af kirkelige afgifter, som ikke er inddrevet tre år efter indkomståret.
Inddrevne kirkelige afgifter, som udbetales af staten til
kommunerne, krediteres funktion 8.53 under en ny gruppering
05 Inddrevne kirkeskatterestancer.
Teksten til gruppering 02 på funktion 8.53 ændres pga. forskelsbeløbet nu afregnes to år efter kalenderåret til 02
Afregning af forskelsbeløb.
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