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Skatteministerens redegørelse om beretning nr. 15/2010 om revisionen af
EU-midler i Danmark 2010
Statsrevisorerne har ved brev af 24. november 2011 sendt mig beretning nr.
15/2010 om revisionen af EU-midler i Danmark og anmodet mig om at redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning
til. Min redegørelse er samtidigt sendt i kopi til Rigsrevisor.
Jeg har noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at forvaltningen af
EU-udgifterne på Skatteministeriets område fungerer tilfredsstillende, samt at
regnskabet for BNI-udgifter under Skatteministeriet er retvisende, og de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet er i overensstemmelse med reglerne.
På inddrivelsesområdet nævner Rigsrevisionen, at Europa-Kommissionen har
stillet spørgsmål til Skatteministeriets inddrivelsesmæssige håndtering af danske virksomheder og landmænd, der skylder penge til EU. Antallet af EUrelaterede krav udgjorde ved udgangen af 2010 i alt 150 sager med en samlet
restance på ca. 7,5 mio. kr. Specifikt anføres det, at SKAT som inddrivelsesmyndighed kan indgå akkordordninger.
Ved fordringshavernes oversendelse af disse krav til inddrivelse i SKAT er
der ikke gjort opmærksom på, at der gælder særlige regler for inddrivelse af
EU-krav, herunder afskrivning af krav.
SKAT har vurderet, at EU ved de få indgåede akkordordninger vedrørende
EU-krav har modtaget et større provenu, end der ville være opnået ved at fortsætte den inddrivelsesmæssige overvågning af skyldneren.
Jeg kan oplyse, at SKAT som opfølgning på beretningen har taget initiativ til,
at samtlige EU-relaterede inddrivelsessager identificeres i et samspil med de
danske myndigheder, der oversender EU-krav til inddrivelse. Hovedaktøren er
her NaturErhvervsstyrelsen, som SKAT vil holde tæt kontakt til for fremadrettet at sikre den mest optimale inddrivelse på området.
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Jeg tager til efterretning, at Rigsrevisionen finder Skatteministeriets initiativer
for tilfredsstillende.
Med venlig hilsen

Thor Möger Pedersen
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