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151
Kulturministeriet. København, den 14. august 2015.

a.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at medielicensen for husstande for
2016 fastsættes til 2.477 kr., inkl. moms, i årlig betaling. Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

b.

I henhold til Medieaftale 2015-2018, som blev indgået den 26. juni 2014 mellem alle Folketingets
partier, skal medielicensen for husstande i aftaleperioden fastholdes realt på 2014-niveauet, idet satserne reguleres årligt på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset. Den årlige medielicens for
husstande blev på den baggrund for 2015 i aftalen fastsat til 2.460 kr., inkl. moms, jf. også Akt 131
af 28. august 2014. Medielicensen for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. blev afskaffet fra 2015.
Den årlige regulering i aftaleperioden af medielicensen for husstande sker efter samme principper
som Finansministeriets opregning af statsinstitutioners bevillinger på finanslovforslaget for det kommende finansår.
På baggrund af 2015-satsen og Finansministeriets endelige opregning af de bevillinger på finanslovforslaget for 2016, der opregnes med forbrugerprisindekset, kan 2016-satsen for medielicens for
husstande beregnes til 2.477 kr., inkl. moms, i årlig betaling. Finansministeriets opregning er på 0,7
pct., idet der herved er taget højde for en niveaukorrektion i forhold til opregningen på finansloven
for 2015.
Efter radio- og fjernsynslovens § 69a, stk. 1, opkræves licensen af DR og fordeles efter kulturministerens nærmere bestemmelse til DR, de regionale TV 2-virksomheder og eventuelle andre medie- og
filmrelaterede formål.
Under forudsætning af Finansudvalgets tiltrædelse af nærværende aktstykke vil kulturministeren
snarest ved ændring af den gældende licensbekendtgørelse fastsætte licensen for husstande i 2016 til
de 2.477 kr., inkl. moms. Medielicensen for husstande betales som hidtil som udgangspunkt 2 gange
årligt, idet der også er mulighed for månedlig betaling. DR har i henhold til den gældende licensbekendtgørelse opkrævet licens for måneder i 2016, uagtet at satsen for 2016 ikke har været fastlagt.
Opkrævningen er sket med 2015-satserne, idet der hurtigst muligt efter fastsættelsen af 2016-satserne
foretages en efterregulering.
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I henhold til Medieaftale 2015-2018 er licensprovenuet i 2016 anslået til i alt 4.403,8 mio. kr.,
ekskl. moms, opgjort i 2015-prisniveu. Opregningen af licenssatsen til 2016-niveau indebærer, at
provenuskønnet justeres til ca. 4.435 mio. kr., idet der ikke er forudsat ændringer i antallet af licensbetalere mv. I henhold til hidtidig praksis vil den i medieaftalen anførte licenstilførsel til DR og de
regionale TV 2-virksomheder for 2016 blive reguleret fra 2015-2016-niveau, svarende til opregningen af licenssatserne. Som noget nyt fra og med 2016 reguleres desuden licenstilførslen til Station
Next, jf. Medieaftale 2015-2018. Anvendelsen af overskydende licensprovenu, der følger af, at licenstilførslen til øvrige formål ikke reguleres, fordeles efter kulturministerens nærmere bestemmelse
i henhold til nærmere drøftelse med aftalepartierne.

c.

I henhold til § 69, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 255 af 20. marts 2014,
fastsættes størrelsen af medielicensen for ét eller flere år ad gangen af kulturministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Sagen forelægges Finansudvalget med henblik på snarest at kunne ændre licensbekendtgørelsen til brug for DR’s opkrævning af licens for husstande for 2016 mv.

e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at medielicensen for 2016 fastsættes
til 2.477 kr., inkl. moms, i årlig betaling.

f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 14. august 2015

BERTEL HAARDER
/ Lene Gelting
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 24-08-2015 (udvalget med undtagelse af Liberal Alliances medlem, der
stemte imod aktstykket). Enhedslistens medlem stemmer for aktstykket, da det er en udløber af Medieaftalen
2015-2018, hvor partiet er forligspart. Men Enhedslistens medlem af udvalget mener principielt, at licensens skal
afskaffes og erstattes af en medieskat som en del af det normale skattesystem. Det vil efter partiets opfattelse både
være enklere og mere socialt.

