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Dato: 1. januar  2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 
 
De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 
 
Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts- og an-
lægsvirksomhed. I modsætning hertil vedrører hovedkontiene 7, 8 og 9 det fi-
nansielle område. 
 
Hovedkonto 7 anvendes til registrering af renter, tilskud, udligning og skatter 
m.v., herunder finansindtægter.  
 
Hovedkonto 8 anvendes til registrering af de årlige forskydninger på kommu-
nens finansielle status.  
 
Hovedkonto 9 viser beholdningerne på kommunens finansielle status. Aktiver-
ne fremgår af funktionerne 9.01-9.44 og 9.81-9.87. Passiverne fremgår af funk-
tionerne 9.45-9.79 og 9.90. Forskellen mellem aktiver og passiver fremgår af 
hovedfunktionen ”Egenkapital” (funktionerne 9.91- 9.99).  
  
I forbindelse med regnskabsafslutningen foretages visse op- og nedskrivninger 
af statusposterne under hovedkonto 9 med modpost på balancekonto. Som ek-
sempel kan nævnes regulering af obligationsbeholdninger efter kursen pr. 31. 
december. 
 
På hovedkonto 7, 8 og 9 er så vidt muligt anvendt en parallel hovedfunktions- 
og funktionsopbygning. 
 
Funktionerne: 
 
7.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
8.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
9.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
anvendes således til registrering af henholdsvis: 
 
- Renter af indskud i pengeinstitutter m.v. (7.05) 
- Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v. (8.05) 
- Beholdninger af indskud i pengeinstitutter m.v. (9.05) 



Budget- og regnskabssystem 4.7  - side  2 
  
Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 
 
 
Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.  
 
Det bemærkes, at der - som en undtagelse fra hovedreglen vedrørende speci-
fikationer til budgettet - for hovedkonto 7 gælder, at mindstekravet til specifi-
kationsgraden er fastsat til hovedfunktionsniveau. 
 
På hovedkonto 7 anvendes kun hovedart 6 og 8, således at hovedart 6 anvendes 
i forbindelse med renteudgifter og kurstab og hovedart 8 i forbindelse med 
renteindtægter og kursgevinster. 
 
RENTER AF LIKVIDE AKTIVER 
7.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
På denne funktion registreres renteindtægter af indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
Endvidere registreres her gebyrer knyttet til indskud i pengeinstitutter. 
 
Registreringen sker på tidspunktet for tilskrivning af renter. Renter, der tilskri-
ves senest 31. december, henføres til gammelt regnskabsår. 

7.08 Realkreditobligationer 
7.09 Kommunekreditforeningsobligationer 
7.10 Statsobligationer m.v. 
7.11 Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande  

På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende værdipapirer. 
 
Registreringen sker ved betalingen. Ved køb eller anden erhvervelse af obliga-
tioner mellem to terminer registreres eventuel betalt rente som negativ ind-
tægtsrente ved erhvervelsen. 
 
Funktion 7.10 omfatter såvel statsobligationer som statsgældsbeviser, statslån 
med variabel rente og skatkammerbeviser. 
 
Funktion 7.11 omfatter forrentning af udenlandske realkredit- og statsobligati-
oner, som er udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed og noteret på 
en fondsbørs i et EU/EØS-land, jf. § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om anbringelse 
af fondes midler og bestyrelsesvederlag.   

RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØV-
RIGT 
7.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
7.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 
7.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overens-

komst 
7.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner 
 
På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende tilgodehaven-
der. På funktion 7.15 registreres bl.a. renteudgifter og -indtægter vedrørende 
afregningen af de kommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter som følge 
af ændringer i skatteansættelserne, bevillingsmæssige eftergivelser m.v. 
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Registreringen sker ved regningsudsendelse eller ved betaling, afhængig af for-
holdene for de forskellige rentebærende fordringer - for funktion 7.18 dog se-
nest i forbindelse med registreringen af regnskabet for den selvejende institu-
tion. 
 
Forrentning af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhederne registreres ikke på 
funktion 7.15, men på funktionerne 7.30-7.35. 
 
RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER 
7.20 Pantebreve 
7.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
7.22 Tilgodehavender hos grundejere 
7.23 Udlån til beboerindskud 
7.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
7.26 Ikke-likvide obligationer 
7.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 
På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter af de pågældende 
langfristede tilgodehavender, herunder aktieudbytte m.v. 
 
Registreringen sker på terminsdato, hvad enten betaling skal ske kontant, eller 
renten skal tilskrives hovedstolen (resttilgodehavendet). 
 
På funktion 7.23 registreres kommunens andel af indeksregulering af bebo-
erindskud. Statens andel registreres på funktion 8.52. Det bemærkes, at rente-
udgifter til pengeinstitut for ikke opfyldte lån til boligindskud, som kommunen 
måtte have afgivet garantiforpligtelse for, debiteres funktion 8.23. 
 
Renter, der tilskrives henstandsbeløb vedrørende ejendomsskat m.v., ind-
tægtsføres på funktion 7.25 ved tilskrivningen og modposteres på funktion 
8.25. På funktion 7.25 konteres endvidere renteindtægter vedrørende henstand 
med frigørelsesafgift samt forsikringsselskabers bonusfonde.  
 
Renteindtægter for deponerede beløb for lån m.v. kan - for at undgå arbitrære 
fordelinger - indtægtsføres på de respektive funktioner i stedet for på funktion 
7.27. 
 
Såfremt kommunen yder tilskud til institutionen m.v. til betaling af renter af et 
af kommunen ydet lån, er dette at betragte som rentefritagelse. Det betyder, at 
der ikke sker registrering af tilskud og renteindtægt. 
 
RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRK-
SOMHEDER 
7.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
7.31 Gasforsyning 
7.32 El-forsyning 
7.33 Varmeforsyning 
7.34 Vandforsyning 
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7.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 
På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter og -udgifter af udlæg 
vedrørende forsyningsvirksomheder. 
 
Registreringen sker senest ved regnskabsafslutningen, og modposteringen fo-
regår på hovedkonto 1. 
 
På funktion 7.35 registreres bl.a. renteindtægter og -udgifter vedrørende udlæg 
for renovation og fællesantenneanlæg. Der er autoriseret en gruppering 01 Re-
novation til registrering af renteindtægter og -udgifter vedrørende de renova-
tionsområder, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet at foretage gebyrfinan-
siering efter hvile-i-sig-selv-princippet. 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER 
7.50 Kassekreditter og byggelån 
Registrering af renteudgifter og provision sker ved tilskrivning af renter i pen-
geinstituttet. Renter, der tilskrives senest 31. december, henføres til gammelt 
regnskabsår. 
 
På funktionen registreres renten (kurstab) af certifikater og REPO-forretninger. 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN 
7.52 Anden gæld 
 
Registrering af renteudgifter sker ved betaling. 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT 
7.54 Andre kommuner og amtskommuner 
7.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
7.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
7.59 Mellemregningskonto 
7.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
 
På disse funktioner registreres renteudgifter vedrørende de pågældende gælds-
poster. 
 
På funktion 7.56 registreres bl.a. renter af kontante deposita og af mellemreg-
ning med legater m.v. 
 
Registreringen sker på forfaldstidspunkt eller ved betaling, afhængig af forhol-
dene for de enkelte forpligtelser; for funktion 7.61 dog senest i forbindelse med 
registrering af regnskabet for den selvejende institution. 
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RENTER AF LANGFRISTET GÆLD 
7.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
7.64 Stat og hypotekbank 
7.65 Andre kommuner og amtskommuner 
7.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
7.67 Andre forsikringsselskaber 
7.68 Realkredit 
7.70 Kommunekreditforeningen 
7.71 Pengeinstitutter 
 
7.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
7.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
7.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
 
På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedrørende langfristet 
gæld, herunder administrationsbidrag og andel af reservefonde. 
 
Registreringen sker på terminsdato, hvad enten betaling sker samtidig, eller 
renten hensættes til betaling over en restancekonto. Foretages opkøb af obliga-
tioner, udstedt af kommunen selv, før forfaldsdato med henblik på amortisa-
tion, registreres renteudgiften ved opkøbet. Modtagelse af renter i forbindelse 
med lånoptagelse mellem to renteterminer anses for negative udgiftsrenter. 
 
KURSTAB OG KURSGEVINSTER 
Under denne hovedfunktion registreres kurstab og kursgevinster. 
 
En eventuel forskel mellem det hjemtagne og det nominelle lånebeløb i forbin-
delse med indekslån skal ikke registreres som kurstab/kursgevinst under funk-
tionerne 7.77 og 7.78, idet det samlede hjemtagne lånebeløb registreres på den 
relevante funktion på hovedkonto 8. 
 
7.77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse 
Funktion 7.77 anvendes kun i regnskabet, idet forventede lånoptagelser i bud-
gettet og budgetoverslagene opføres til kursværdi. 
 
Som kurstab anses forskellen mellem nominelle størrelse og det hjemtagne 
provenu efter fradrag af omkostninger, herunder reserve fondsindskud, provi-
sion, kurtage, advokat- og bankiersalær, kommissioner, børsafgifter og over-
sættelsesudgifter. 
 
Registreringen af kurstab sker på datoen for hjemtagelse af lånet, hvad enten 
dette sker kontant eller i obligationer. 
 
Registreringen foretages under dranst 4 på følgende udtømmende, autoriserede 
grupperinger:
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01 Kommunernes Pensionsforsikring 
02 Andre forsikringsselskaber 
03 Realkredit 
05 Kommunekreditforeningen 
06 Offentligt emitterede obligationer i indland 
07 Offentligt emitterede obligationer i udland 
08 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
09 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
10 Selvejende institutioner 
 
 
7.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 
Registreringen sker som udgangspunkt på tidspunktet for afhændelsen og be-
regnes som forskellen mellem bogført værdi og afhændelsesværdi efter fradrag 
af handelsomkostninger, dvs. kurtage, gebyrer m.v. 
 
Registreringen foretages under dranst 4 på følgende udtømmende, autoriserede 
grupperinger: 
 
01 Realkreditobligationer 
02 Kommunekreditforeningsobligationer 
03 Statsobligationer m.v.  
04 Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande. 
06 Pantebreve  
07 Aktier og andelsbeviser 
08 Andre obligationer 
10 Tilbagebetalte reservefondsandele 
 
Efter etableringen af Værdipapircentralen kan kursværdien af de enkelte ud-
trukne obligationer ikke konstateres. Dette indebærer, at en kommune ikke kan 
skelne mellem, om en udtrukket eller afhændet obligation er erhvervet før 1. 
januar eller i det indeværende regnskabsår. 
 
Kursgevinsten ved udtrækning eller afhændelse af obligationer inden for en se-
rie, hvor kommunen pr. 31. december havde en beholdning og senere har er-
hvervet yderligere obligationer, skal derfor beregnes i forhold til et vejet gen-
nemsnit af værdien pr. 31. december og værdien af senere erhvervede obliga-
tioner inden for den pågældende serie. 
 
Det bemærkes, at kommuner, der ønsker at registrere kursgevinsten/-tabet i 
forhold til den oprindelige købskurs fremfor den regulerede kursværdi pr. 31. 
december, har mulighed for at anvende følgende fremgangsmåde: 
 
Ved afhændelse eller udtrækning af obligationer registreres forskellen mellem 
købsværdi (købskurs) og salgsværdi/udtrækningsværdi som kursgevinst eller 
kurstab på funktion 7.78, og samtidig tilbageføres forskellen mellem købskurs 
og kursværdi pr. foregående års 31. december som en op- eller nedskrivning 
over status på hovedkonto 9 med modpost på balancekonto 9.99. 
 
Jf. det i afsnit 7.0 omtalte kontinuitetsprincip, hvorefter der af hensyn til vur-
dering af det kommunale regnskab ikke bør gennemføres hyppige ændringer i 
registreringen, vil det være hensigtsmæssigt, at kommunen beslutter at lægge 
sig fast på den ene af de beskrevne registreringsmåder. 
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HOVEDSTADENS UDVIKLINGSRÅD 
7.79 Bidrag vedrørende Hovedstadens Udviklingsråd 
På denne funktion registreres bidrag vedrørende Hovedstadens Udviklingsråd. 
Københavns og Frederiksberg kommune samt Københavns, Frederiksborg og 
Roskilde amtskommune registrerer på funktionen det årlige bidrag til Udvik-
lingsrådets virksomhed. Udviklingsrådet registrerer endvidere den modsvaren-
de indtægt på funktionen. På funktionen er autoriseret to udtømmende gruppe-
ringer til registrering af henholdsvis bidrag og efterregulering i forhold til tidli-
gere år. Registreringen foretages på dranst 7. 
 
TILSKUD OG UDLIGNING 
 
Denne hovedfunktion omfatter de generelle og særlige tilskud samt de generel-
le og sektorspecifikke udligningsordninger. 
 
Tilsvar til de enkelte udligningsordninger registreres ved anvendelse af hoved-
art 6, mens tilskud registreres ved anvendelse af hovedart 8. Registreringen fo-
retages under dranst 7. 
 
7.80 Udligning og generelle tilskud 
På denne funktion registreres dels nettobeløb, der fremkommer som summen af 
tilskud og tilsvar til udligning af forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbe-
hov, dels det generelle statstilskud og tilskuddet til kommuner med et særligt 
svagt beskatningsgrundlag. 
 
Registreringen foretages på følgende udtømmende, autoriserede grupperinger: 
 
01 Kommunal udligning 
02 Statstilskud til kommuner 
04 Amtskommunal udligning 
05 Statstilskud til amtskommuner 
07 Efterreguleringer 
 
På gruppering 01 henholdsvis 04 registreres kommunens henholdsvis amts-
kommunens tilskud eller tilsvar til udligningen af forskelle i beskatningsgrund-
lag og udgiftsbehov. 
 
På gruppering 02 henholdsvis 05 registreres det generelle statstilskud, som ud-
betales til kommuner henholdsvis amtskommuner i henhold til § 10 og § 17 i 
lov om kommunal udligning og generelle tilskud. 
 
På gruppering 07 registreres udgifter og indtægter vedrørende såvel midtvejs-
reguleringer som endelige efterreguleringer. 
 
Det bemærkes, at tilsvar og tilskud vedrørende den amtskommunale udlig-
ningsordning af AIDS-udgifter indgår i udligningsbeløbene på gruppering 04. 
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7.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
På denne funktion registreres tilsvar og tilskud i forbindelse med tilskuds- og 
udligningsordningerne vedrørende udlændinge. Registreringen foretages på en 
række autoriserede grupperinger, som er gennemgået nedenfor: 

01 Udligning vedrørende udlændinge 
  Her registreres tilsvar og tilskud til kommunernes merudgiftsbehov ved-

rørende indvandrere og flygtninge, og vedrørende sociale udgifter til 
flygtninge samt tilsvar og tilskud til kommuner med asylansøgere, jf. § 
21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og   
amtskommuner. 

05 Efterreguleringer 
 
 
7.85 Sektorspecifikke udligningsordninger 
På denne funktion registreres tilsvar og tilskud vedrørende de mellemkommu-
nale, sektorspecifikke udligningsordninger. 
 
Registreringen foretages på følgende udtømmende, autoriserede grupperinger: 

01 Boligstøtteudligning m.v. i hovedstadsområdet 
09 Udligning vedrørende bløderpatienter 
 
Vedrørende gruppering 09 bemærkes, at der her alene registreres tilskud fra 
udligningsordningen. Tilsvar til udligningsordningen vedrørende bløderpatien-
ter er modregnet i de generelle tilskud og indgår således i de registrerede beløb 
på funktion 7.80, gruppering 05. 
 
 
7.86 Særlige tilskud 
På denne funktion registreres tilsvar og tilskud vedrørende de særlige tilskuds- 
og udligningsordninger. 
 
 
Det bemærkes, at statsrefusion og tilskud, der udbetales som et led i grund-
taktsmodellens overgangsordning, ligeledes registreres her. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger.  
 
01 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og amtskommuner 
  Her registreres tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og amts-

kommuner efter § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud 
til kommuner og amtskommuner samt tilskud efter §§ 19a og 21a.. 

 
02 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med sær-

lige økonomiske vanskeligheder 
  Her registreres tilsvar og tilskud vedrørende udligningsordningen for 

kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskelig-
heder, jf. § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner og amtskommuner. 
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03  Fast tilskud i forbindelse med grundtaktsmodellens overgangsordning 
  Her registreres det faste tilskud, der afløser statsrefusionen i forbindelse 

med grundtakstmodellen overgangsordning.  
 
04 Tilskud til »ø-kommuner« 
   Her registreres tilskud til kommuner på øer, der består af én eller to 

kommuner, jf. § 22 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud 
til kommuner og amtskommuner. 
 

05 Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud eller døgnophold jf. 
grundtakstmodellens overgangsordning. 

  Her registreres tilskud på 75.000 kr. pr. barn eller ung i særligt dagtil-
bud eller døgntilbud, jf. § 5, stk. 6 i lov om ændring af lov om social 
service og lov om hjemmesygeplejeskeordninger (Indførelse af en 
grundtakstmodel for visse sociale ydelser i stedet for delt finansiering). 

 
06 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab 
   Her registreres tilskud som følge af byrdefordelingsmæssige tab i for-

bindelse med ændringerne i udlignings- og tilskudsloven samt byrde-
fordelingsmæssige tab i forbindelse med skattereformen, ændret satsre-
gulering og bruttoficeringen af sociale ydelser, jf. § 19, stk. 2 og stk. 3 i 
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og 
amtskommuner. 
 

08 Særligt tilskud til København og Frederiksberg kommuner jf. grundtakst-
modellens overgangsordning 

  Her registreres særlige tilskud til København og Frederiksberg kommu-
ner, med henblik på at afbøde økonomiske konsekvenser af finansie-
ringsomlægningen, herunder overgangsordningen for de to kommuner, 
jf. § 5, stk. 11 i lov om ændring af lov om social service og lov om 
hjemmesygeplejeskeordninger (Indførelse af en grundtakstmodel for 
visse sociale ydelser i stedet for delt finansiering) 

 
10 Efterreguleringer 
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UDLIGNING AF KØBSMOMS 
 
7.87 Udligning af købsmoms 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende den mellem-
kommunale udligning af udgifter til købsmoms, jf. afsnit 2.6.2. 
 
Registreringen foretages under dranst 7, hovedart 6, på efterfølgende udtøm-
mende, autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes føl-
gende bemærkninger. 
 
Gruppering 01 Bidrag til udligningsordning udmeldes af Indenrigsministeriet i 
juni måned forud for budgetåret. Bidraget afregnes med 1/12 månedligt fra og 
med 1. april i regnskabsåret til og med 1. marts i det følgende år. 
 
Efterregulering vedrørende to års tidligere momsudligningsbidrag for de kom-
muner der selvbudgetterer udmeldes i indeværende regnskabsår og afregnes i 4. 
kvartal. 
 
Gruppering 02 Refusion af købsmoms og gruppering 03 Udgifter til købsmoms 
budgetlægges med lige store beløb. 
 
Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 02 registreres som 
»negative udgifter«, vil gruppering 02 og gruppering 03 for ét bestemt regn-
skabsår opveje hinanden. 
 
Indholdet af grupperingerne 02 og 03 bestemmes af udgifterne på hovedkonto 
0-6, idet refusionsberettiget købsmoms skal opføres på gruppering 03 - og ikke 
på de enkelte funktioner under hovedkonto 0-6. 
 
På gruppering 04 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms budgetteres og 
regnskabsføres tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægts-
dækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter), købsmoms af anlægsudgifter ved 
salg af anlæg inden for 5 år samt tilbagebetaling af 17½ % af tilskud fra fonde, 
private foreninger, institutioner mv. og EU-anlægstilskud, jf. afsnit 2.6.2. 
 
Vedrørende regnskabsføringen i supplementsperioden gælder følgende: 
 
Købsmomsrefusion opgjort på grundlag af supplementsregnskabet skal - i det 
omfang refusionen først udbetales efter supplementsperiodens afslutning - re-
stanceføres i regnskabet for foregående regnskabsår. 
 
SKATTER 
 
7.90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med kommu-
nal og amtskommunal indkomstskat. Registreringen sker under dranst 7 på ud-
tømmende, autoriserede grupperinger. 
 
På gruppering 01 registreres den budgetterede udskrivning af kommunal og 
amtskommunal indkomstskat af selvangivne indkomster, som udbetales af 
Skatteministeriet i form af 1/12-rater i løbet af regnskabsåret. Det gælder både 
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for kommuner, som har valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og for 
kommuner, som har valgt at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til 
grund for skatteudskrivningen. Det budgetterede provenu af ligningsforhøjelser 
registreres på gruppering 03. 
 
På gruppering 02 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget mod-
taget forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes to år efter kalenderåret. For 
kommuner og amtskommuner, som har valgt et statsgaranteret udskriv-
ningsgrundlag det pågældende kalenderår, budgetteres og regnskabsføres for 
lidt eller for meget modtaget forskudsbeløb af ligningsprovenu m.v. 
 
Det bemærkes, at for kommuner eller amtskommuner som har valgt selv at 
budgettere udskrivningsgrundlaget, registreres det af Skatteministeriet pålagte 
procenttillæg vedrørende for meget eller for lidt udbetalt forskudsbeløb også på 
grupperingen. 
 
På gruppering 03 registreres det beløb, som kommuner og amtskommuner har 
budgetteret med til foreløbig dækning af ligningsprovenuet. 
 
På gruppering 04 registreres afregning til staten af ikke-inddrevne kommunale 
indkomstskatterestancer, mens kommunens andel af inddrevne indkomstskatter, 
som udbetales af staten til kommunen, registreres på gruppering 05. Det be-
mærkes, at afregningen med staten af indkomstskatterestancer skal registreres 
på status som en op- eller nedskrivning af tilgodehavendet på staten på funktion 
9.13. 
 
På gruppering 06 registreres afregning med staten som følge af det skrå skat-
teloft. 
 
Efterreguleringer, indgående afskrevne indkomstskatter, uerholdelige og efter-
givne indkomstskatter, afregning af indkomstskatter med andre kommuner 
samt udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat registreres på grup-
peringerne 07-09. Renteudgifter og -indtægter vedrørende disse beløb re-
gistreres på funktion 7.15. 
 
7.91 Ejendomsværdiskat 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter ved ejendomsværdiskat jf. 
lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat. Registreringen 
foretages under dranst 7. 
 
01 Forskudsbeløb af ejendomsværdiskat 
 Her registreres forskudsbeløb af ejendomsværdiskat. 
 
03 Efterreguleringer 

Her budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget for-
skudsbeløb af ejendomsværdiskat, som afregnes tre år efter kalenderåret. 

 
På gruppering 04 registreres afregning til staten af ikke-inddrevne kommunale 
ejendomsværdiskatterestancer, mens kommunens andel af inddrevne ejen-
domsværdiskatter, som udbetales af staten til kommunen, registreres på gruppe-
ring 05. Det bemærkes, at afregningen med staten af ejendomsværdiskattere-
stancer skal registreres på status som en op- eller nedskrivning af tilgodehaven
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det til staten på funktion 9.13. 
 
7.92 Selskabsskat m.v. 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende skat af aktie-
selskaber m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningslo-
ven. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede gruppe-
ring: 
 
01 Afregning af selskabsskat m.v. 
  Her registreres den kommunale andel af selskabsskatter m.v. af selska-

ber, der er hjemmehørende i kommunen samt beløb til viderefordeling 
til henholdsvis fra andre kommuner.  

 
7.93 Anden skat pålignet visse indkomster 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat på-
lignet visse indkomster. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende 
autoriserede grupperinger: 
 
01 Kommunal indkomstskat af statsinstitutioner 
02 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
04 Kommunens andel af skat af dødsboer 
05 Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteloven 
 
7.94 Grundskyld 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende grundskyld. 
Grundskyld registreres under dranst 7 på gruppering 01 Grundskyld.  
 
Tilskud til kommuner med provenutab som følge af loftet over grundskylds-
promillen over landbrugsejendomme m.v., samt tilskud til kommuner med pro-
venutab som følge af loft over den afgiftspligtige grundværdi registreres på 
gruppering 02 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld. 
 
7.95 Anden skat på fast ejendom 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat på 
fast ejendom. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede 
grupperinger: 
 
02 Dækningsafgift af offentlige ejendomme 
03 Dækningsafgift af forretningsejendomme 
 
7.96 Øvrige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende afgifter af pen-
sionsordninger m.v. og afgifter efter ligningsloven samt øvrige skatter og afgif-
ter. Der er autoriseret følgende grupperinger under dranst 7: 
 
01 Afgifter af pensionsordninger m.v. 
04 Efterbetaling og bøder 
05 Frigørelsesafgift 
 
På gruppering 01 registreres den kommunale andel af afgifter af pensionsord-
ninger m.v. samt af afgifter efter ligningslovens §§ 7 N og 14 C.



 
Det bemærkes, at skatteprovenuet af udbetalinger fra pensionsordninger, der indgår i den kom-
munale og amtskommunale indkomstskat, registreres på funktion 7.90. 
 
Gruppering 05 anvendes til registrering af kommunens andel af pålignede frigørelsesafgifter. 
Rente af kommunens andel af henstandsbeløb registreres på funktion 7.25. 
 
Statens andel af de indbetalte beløb registreres på funktion 7.52, hvorfra afregning kan ske til 
staten. 
 
Ved ydet henstand debiteres funktion 7.25 for det samlede beløb, mens statens andel krediteres 
funktion 7.52, og kommunens andel krediteres funktion 7.96. 
 
Ved indbetaling af henstandsbeløb krediteres funktion 7.25. Herefter kan statens andel afregnes, 
jf. funktion 7.52. 
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