
 

Til samtlige departementer   

 

15. januar 2019 

MODST/SRH 

 

Om den regnskabsmæssige håndtering af restancer overdraget til 
inddrivelse hos SKAT i 2018    
 

Moderniseringsstyrelsen har med brev af 20. juni 2018 og 10. oktober 2018 

orienteret samtlige departementer om nye retningslinjer for den regnskabsmæssige 

håndtering af restante fordringer overdraget til SKAT, jf. også vejledningen om 

den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån.  

 

Det er i forbindelse med udmeldingen om de nye retningslinjer meddelt, at der 

løbende skal bogføres et forventet tab på restante fordringer på baggrund af 

oplysninger fra Skatteministeriets kursværdimodel.  

 

Moderniseringsstyrelsen må imidlertid konstatere, at det for samtlige mindre 

fordringshavere (herunder samtlige fordringshavere der administreres af SAM) har 

været stort set umuligt at afstemme den hidtil foretagne bogføring med de 

opgjorte tal fra Skatteministeriets kursværdimodel.  

 

Moderniseringsstyrelsen har derfor besluttet, at de nye retningslinjer for bogføring 

af restante fordringer udelukkende gennemføres for følgende fordringsområder i 

2018: 

 

1. Fordringer på skatteministeriets område (bogføres af Skattestyrelsen og 

Domstolsstyrelsen)   

2. Fordringer på SU-området (bogføres af Udbetaling Danmark) 

3. Fordringer angående politibøder (bogføres af Politiet og Skatteministeriet) 

4. Fordringer angående underholdsbidrag (bogføres af Udbetaling Danmark) 

5. Fordringer vedr. enkelte ordninger administreret af Udbetaling, hovedsageligt 

fra STAR (bogføres af Udbetaling Danmark og STAR)  

 

For alle øvrige fordringsområder skal der ikke i 2018 bogføres efter de nye 

retningslinjer i regnskabsbekendtgørelsen. Dette betyder at den nuværende 

bogføring efter hidtil gældende retningslinjer fastholdes, mens den allerede 

bogførte primo korrektion tilbageføres i regnskabet for 2018. Der er dermed 

ingen primokorrektion på området, der skal omtales i årsrapporten for 2018. 

 

Løsningen er drøftet med Rigsrevisionen.  
 
 



 Side 2 af 2 

Institutioner der betjenes af SAM  

For institutioner, der betjenes af SAM, vil tilbageføringen af den allerede 

foretagne primo korrektion blive tilbageført af SAM.  

 

I den udstrækning der i løbet af året er bogført på konto 61.17 eller 61.19 vil disse 

bogføringer ligeledes blive tilbageført.  

 

Tilbageføringen foretages i denne uge (onsdag den 1. januar). SAM vil orientere 

de enkelte institutioner om den bogførte tilbageføring.  

 

Institutioner der ikke betjenes af SAM  

Institutioner, der ikke betjenes af SAM, skal selv tilbageføre den allerede foretagne 

primo korrektion. Tilbageføringen skal bogføres i regnskabet for periode 13,1 og 

skal være foretaget inden udgangen af denne uge.  

 

Institutioner der ikke betjenes af SAM skal ligeledes tilbageføre eventuel foretagen 

bogføring på konto 61.17 eller 61.19.   

 

Om den regnskabsmæssige håndtering af fordringer i 2019  

Med henblik på ikke at komme i en lignende situation i 2019 er det meget vigtigt, 

at der allerede fra starten af 2019 gennemføres en løbende dokumentation for 

overførte restante fordringer, modtagne oplysninger om indrapporterede eller 

afskrevne fordringer, korrektioner samt fordringer, der afskrives uden at de 

sendes til inddrivelse i Gældsstyrelsen i forhold til Skatteministeriets 

kursværdimodel.  

 

Moderniseringsstyrelsen vil snarest udsende en opdateret udgave af vejledningen 

af om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån.  

 

Med venlig hilsen  

 

Erik Hammer  


