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Notat til statsrevisorerne 

om 

den fortsatte udvikling i sagen om kontrol af punktafgifter 

(beretning nr. 3/01) 

 

1. I mit notat, i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, af 27. juni 2002, jf. Endelig 

betænkning 2001, s. 101-102, redegjorde jeg for de initiativer, som skatteministeren 

havde taget på baggrund af statsrevisorernes beretning nr. 3/01 om kontrol af punkt-

afgifter. 

 Det fremgik af notatet, at jeg ville orientere statsrevisorerne i et fortsat notat om 

told- og skatteregionernes arbejde med at skabe større ensartethed i regionernes kon-

trolfrekvenser og træfprocenter i forbindelse med udvælgelsen af virksomheder til 

kontrol af en given punktafgift. Endvidere ville jeg oplyse nærmere om, hvorvidt der 

var opnået en afklaring af spørgsmålet om ToldSkat’s tilsyn med kommunernes op-

krævning af afgifter på vand og spildevand.  

 Statsrevisorerne anførte i deres bemærkninger til notatet, at der ved gennemførel-

sen af afgiftsordninger, hvor opkrævningen af statslige afgifter helt eller delvist bli-

ver henlagt til andre offentlige myndigheder end de statslige skattemyndigheder, bør 

være taget stilling til indhold og omfanget af de statslige myndigheders tilsyn.  

 

2. Skatteministeriet har, med ikrafttrædelse i indeværende år, udstedt dels en bekendt-

gørelse om måling af spildevand mv., dels en bekendtgørelse vedrørende kommuner-

nes opkrævning af vandafgift mv.  
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 Bekendtgørelserne indeholder en præcisering af told- og skatteregionernes tilsyns-

forpligtelse i forbindelse med kommunernes opkrævning og indbetaling af henholds-

vis vand- og spildevandsafgift. Bekendtgørelserne indeholder desuden bestemmelser 

om, at regionerne skal kontrollere, at kommunernes opkrævning, administration og 

indbetaling af den enkelte afgift sker i overensstemmelse med loven. 

 Da der hermed er sket en præcisering af kravene til de statslige myndigheders til-

syn, har jeg ikke yderligere bemærkninger til dette punkt. 

 

3. Vedrørende opnåelse af en mere ensartet kontrol af punktafgifter kan jeg oplyse, 

at ToldSkat i januar 2003 afsluttede udviklingen af en ”best practice” for told- og 

skatteområdernes planlægning og udvælgelse af kontrolområder. ”Best practice” ba-

serer sig på risiko- og væsentlighedsvurderinger vedrørende kontrollen af moms, 

A-skat og punktafgifter. Formålet er at opnå en bedre planlægning og udvælgelse af 

kontrolområder for dermed at opnå en mere systematisk og ensartet gennemførelse af 

processen. Herudover er det formålet bedre at kunne dokumentere de konkrete risi-

ko- og væsentlighedsvurderinger ved udvælgelsen af virksomheder til kontrol. 

 

4. Det er ministeriets vurdering, at implementeringen af ”best practice” vil medvirke 

til, at planlægningsprocessen bliver gennemført systematisk og ensartet. Det er pla-

nen, at brugen af ”best practice” skal evalueres i foråret 2004. 

 Jeg finder det tilfredsstillende, at ToldSkat har taget dette initiativ for at sikre en 

systematisk og ensartet kontrolplanlægning samt en forbedret dokumentation heraf. 

 Jeg har ikke yderligere bemærkninger til dette punkt og betragter hermed beret-

ningssagen som afsluttet. 
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