
SKATTEMINISTERIET 

20. februar 2003

Skatteministerens redegørelse på baggrund af Statsrevisorernes Beretning nr. 18 2001 om

revisionen af statsregnskabet for 2001

Statsrevisorerne har ved brev af 17. december 2001 fremsendt beretning nr. 18 2001 om

revisionen af statsregnskabet for 2001.

Skatteministeriet konstaterer, at Rigsrevisionen på baggrund af den udførte revision vurderer, at

ministerområdets regnskabsforvaltning for 2001 samlet set var tilfredsstillende.

Af nedenstående fremgår de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til

for så vidt angår punkt 188, hvor Rigsrevisionen har udtrykt utilfredshed med, at betalingerne af

told og landbrugsafgifter ikke kan opgøres korrekt fra det nye toldsystem. Rigsrevisionen

bemærker i forlængelse heraf, at det dog er hensigtsmæssigt, at ToldSkat har tillagt betalingerne

et acontobeløb, så de svarede til det forventede.

I Skatteministeriets brev af 18. oktober 2002 til Rigsrevisionen bemærkede ministeriet følgende:

’Ad. pkt. 10

Det er korrekt, at de månedlige betalinger af told og landbrugsafgifter til Europa-kommissionen i

perioden juni til december 2001 er blevet tillagt et á conto beløb.

Årsagen hertil var dels, at de automatiske processer vedrørende skønsmæssige ansættelser og

depositumsangivelser ikke blev implementeret som forventet fra toldsystemets start (16. juni 2001)

og dels, at driftsproblemerne umiddelbart efter idriftsættelsen af toldsystemet betød, at en række

angivelser ikke kunne færdiggøres rettidigt.

De estimerede beløb er alle blevet tilbageført i takt med, at problemerne i toldsystemet er blevet

løst.

Told- og Skattestyrelsen har senest den 30. august sendt en redegørelse til Departementet med

dokumentation for de undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med de foretagne á conto

afregninger.

Konklusionen af Told- og Skattestyrelsens undersøgelse er, at der ikke er konstateret manglende

afregning af egne indtægter, men alene er konstateret forhold vedrørende afregningens

rettidighed - altså korrekt periodisering.

Told- og Skattestyrelsen har herudover iværksat en systemmæssig undersøgelse til verificering af

korrekt og rettidig afregning af told og landbrugsafgifter til Europa-Kommissionen.

Disse undersøgelser forventes afsluttet inden årets udgang.

Told- og Skattestyrelsen vil på baggrund af de allerede foretagne undersøgelsesresultater samt

eventuelle forhold i forbindelse med den systemmæssige undersøgelse foretage en endelig

korrektion af de månedlige afregnede beløb - senest pr. 31. december 2002.

Told- og Skattestyrelsen har den 3. september 2002 til Rigsrevisionen sendt kopi af brev af 30.

august 2002 til Departementet med tilhørende dokumentationsmateriale.’

Told- og Skattestyrelsen har nu afsluttet sine undersøgelser. Resultatet er, at der i det hele er

afregnet for meget og for tidligt som følge af de foretagne estimerede afregninger. Den endelige

opgørelse blev afregnet og dokumenteret i forbindelse med afregningen for december 2002.

Korrektionsbeløbet udgjorde ca. 700.000 kr.



Told- og Skattestyrelsen forventer ikke, at det fremover bliver nødvendigt at anvende

acontoafregning i forbindelse med afregning af told og landbrugsafgifter til Europa-kommissionen.

Statsrevisorernes beretning giver derudover ikke anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Svend Erik Hovmand


