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Skatteministerens redegørelse om beretning nr. 21/2011 om revisionen af 
EU-midler i Danmark i 2011 

 

Statsrevisorerne har ved brev af 23. november 2012 sendt mig beretning nr. 
21/2011 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011 og anmodet mig om at 
redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anled-
ning til. 

Jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne har konkluderet, at regnskabet for EU-
indtægter og EU-udgifter i 2011, herunder de dele, der sorterer under mit res-
sortområde, er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsreg-
ler og giver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansiel-
le stilling ved årets udløb. 

Endvidere har Rigsrevisionen konkluderet, at SKAT gennemfører et målrettet 
arbejde for at forbedre kvaliteten i fortoldningen og dermed sikre en mere kor-
rekt opkrævning af toldindtægterne, hvilket Rigsrevisionen finder tilfredsstil-
lende.  

Dog konkluderer Rigsrevisionen, at der fortsat er behov for, at SKAT har fo-
kus på at mindske antallet af fejl i fortoldningerne. 

 

Jeg tager ovenstående til efterretning.  

 

Ad de danske toldindtægter pkt. 139-144 

Jeg kan oplyse, at SKAT som opfølgning på beretningen fortsat vil have fokus 
på, at brugerne forbedrer deres datakvalitet i fortoldningsangivelserne og at 
følgende aktiviteter igangsættes/fortsættes:  

 Arbejdet målrettes bl.a. mod de virksomheder, som i tidligere undersø-
gelser har vist et højt fejlniveau og tager udgangspunkt i en specifik 
vejledning af disse virksomheder. 
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 SKAT igangsatte i september 2012 ”Told Compliance II” for at måle, 
hvorvidt SKATs tiltag fra ”Told Compliance I” har haft en effekt på 
regelefterlevelsen. Resultaterne herfra vil danne grundlag for SKATs 
vurdering af behovet for et fortsat fokus på virksomhedernes regelef-
terlevelse i fortoldningsangivelserne. 

 
 Bestemmelserne om Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO) trådte i 

kraft den 1. januar 2008 og omfatter virksomheder, som efter godken-
delse fra SKAT får en status, der giver adgang til visse fordele i for-
bindelse med im- og eksport af varer. AEO-virksomhederne tegner sig 
for ca. 30 % af alle afgivne importangivelser. 
 
SKAT har indenfor dette område ultimo 2012 igangsat en gennemgang 
af ca. 70 virksomheders regelefterlevelse på toldområdet.  Erfarings-
grundlaget vil bl.a. indgå i fokuseringen på compliance i AEO-
virksomhederne.  

 
 I 2013 vil SKAT igangsætte et landsdækkende projekt vedrørende den 

fysiske varekontrol. Projektet vil tage afsæt i erfaringerne fra den hid-
tidige indsats, hvor de enkelte kontroller udvælges målrettet, specielt 
vedrørende områderne tarifering og toldværdi med henblik på at sikre 
en korrekt opkrævning af toldindtægterne og styrke kontrolniveauet.  

 
 SKAT vil ligeledes i 2013 have øget fokus på informationsindsatsen 

vedrørende reglerne i forbindelse med import af varer, med fokus på 
toldværdi, tarifering, toldpræference, og økonomiske procedurer.     

 

Jeg vurderer samlet, at de oplyste initiativer vil være dækkende for, at SKAT 
forsat har fokus på, at mindske antallet af fejl i fortoldningsangivelserne. 

 

Kopi af ovenstående redegørelse fremsendes samtidig til rigsrevisor. 

 

  

Med venlig hilsen 

 

 

Holger K. Nielsen 

 

 

/Jens Madsen 


