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Det anbefales at der vælges statsgaranti for budget 2021.
Beregninger for selvbudgettering viser, at kommunen vil tabe på en selvbudgettering for indtægterne i 
budget 2021, og det anbefales derfor, at der vælges statsgaranti.

Baggrund for notatet: 
I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i 
forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2021. Valget omfatter desuden 
udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten. 

Valget indebærer, at kommunen enten kan acceptere det statsgaranterede indkomstgrundlag, eller vælge 
at modtage skatter og udligning i forhold til borgernes faktiske skattebetalinger, den faktiske udvikling i 
befolkningstallet og udviklingen i socioøkonomiske parametre. 

Statsgaranti 
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Hvis 
Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der garanti for, at kommunen 
får de tilsvarende skatteindtægter, også selvom det efterfølgende viser sig at udskrivningsgrundlaget var 
sat for højt eller for lavt. 

Selvbudgettering 
Vælges der selvbudgettering, er det det faktiske udskrivningsgrundlag kommunen får skat af. Det betyder, 
at kommunen i budgetåret får de skatteindtægter, der er budgetteret med efter kommunens eget skøn for 
udskrivningsgrundlaget. Men det betyder også, at der 3 år senere, når det endelige udskrivningsgrundlag 
er gjort op, skal afregnes en eventuel difference mellem det budgetlagte og det faktiske 
udskrivningsgrundlag. 

Valget har derfor konsekvens for de skatteindtægter kommunen får i 2021, og kan betyde at der 3 år 
senere, når de faktiske tal vedrørende udskrivningsgrundlaget er afregnet, vil være en mindreindtægt der 
skal tilbagebetales, eller en merindtægt der bliver udbetalt.

Udligning 
Udskrivningsgrundlaget har betydning for udligningen til kommunerne. Ved valg af statsgaranti ligger 
tilskud og udligning fast, og kendes på forhånd. Ved valg af selvbudgettering afhænger udligningen af det 
forventede selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Udligningsbeløbene efterreguleres også tre år efter 
budgetåret. 

Ny viden tester forudsætningerne for statsgaranti
Statsgarantien der er udmeldt ultimo juni baserer sig på det senest afregnede skatteår, i år er det 2018. 
Derfra skønnes 3 år frem til det kommende budgetår. 
I september måned får kommunerne ny viden, som kan udfordre forudsætningerne i statsgarantien. For 
det første indeholder regeringens økonomiske redegørelse i august nye vurderinger af 
konjunkturudviklingen, væksten i BNP og dermed kommunernes udskrivnings-grundlag. For det andet er 
skatteindtægterne fra to år før budgetåret normalt ved at være 99,9 % afregnet på dette tidspunkt. I år er 
selvangivelsesfristen for 2019 dog forlænget til 1. september 2020, og derfor har det først meget sent 
været muligt at se, om udskrivningsgrundlaget har udviklet sig nogenlunde som forudsætningerne i 
statsgarantien mellem 2018 og 2019.

Beregninger for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2021
Ved beregninger af en eventuel gevinst ved selvbudgettering anvendes kommunens egen 
befolkningsprognose. 
Faxe kommunes folketal pr. 31. august 2020 er 36.643. I befolkningsprognosen udarbejdet i april måned 
2020, er der et forventet folketal pr. 1.1. 2021 på 36.642, og dermed er forventningen allerede indfriet. 
Skønnet for det samlede folketal pr. 1.1. 2021 er i beregningen nedenfor derfor tillagt 50 personer.

Tabel 1: Beregninger for statsgaranti og selvbudgettering
Indkomst-

skatter
Tilskud / 

udligning I alt
Forventet 

folketal
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Selvbudgettering
1.572,3 801,6 2.373,9 36.692

Udmeldt statsgaranti, 
1.584,4 797,5 2.382,0 36.791

Forskel mellem selvbudgettering og 
statsgaranti -12,1 4,1 -8,1 -99
Forudsætninger for beregninger: 
- Eget skøn for befolkningsudvikling fra april er tillagt 50.
- Udskrivningsprocent: 26,0 %

Beregningerne viser, at kommunen vil få 8,1 mio. kr. mindre i indtægter ved at selvbudgettere indtægterne 
i 2021.  
Det anbefales derfor at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budget 2021, da der ikke 
forventes et merprovenu ved selvbudgettering.


