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Ministerredegørelse til Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med 
Statsrevisorernes bemærkninger om revisionen af statens forvaltning for 2020 
  
Statsrevisorerne har den 27. august 2021 bedt mig om at redegøre for de foranstaltninger 
og overvejelser, som Beretning nr. 19/2020 om revisionen af statens forvaltning for 2020 og Stats-
revisorernes bemærkninger giver anledning til.  
 
I det følgende fremgår mine kommentarer til beretningens konklusioner og Statsrevisorer-
nes bemærkninger hertil. Jeg stiller mig gerne til rådighed for yderligere afklaring af forhold 
i beretningen, såfremt Statsrevisorerne måtte have et ønske herom.  
 
Budgetstyring i it-projekter  
Det er min vurdering, at Skatteforvaltningen har sikret, at Folketingets Finansudvalg er 
blevet involveret i beslutninger om ministeriets it-projekter i overensstemmelse med de 
regler, som gælder for området.  
 
Når det er sagt, er jeg enig med Rigsrevisionen i, at der er en række udfordringer med sty-
ringen af skattevæsnets it-projekter. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at der bliver arbejdet 
målrettet med konkrete tiltag for at forbedre styringen og gennemsigtigheden i it-projek-
terne.   
 
Jeg noterer mig dertil Rigsrevisionens kritik af, at Skatteforvaltningens proces for at træffe 
beslutning om, hvorvidt en aktivitet er et it-udviklingsprojekt, har været utilstrækkeligt 
dokumenteret. Skatteforvaltningen har siden revisionen i efteråret 2020 styrket kravene til 
dokumentation og styring bl.a. for de årlige tilpasninger af årsopgørelsen, som Rigsrevisi-
onen fokuserer på.  
 
Genopretning af inddrivelsen  
Som det er Rigsrevisionen og Statsrevisorerne bekendt, har Gældsstyrelsen siden 2019 
med det nye inddrivelsessystem PSRM igen fået mulighed for at inddrive gæld ved at 
trække skyldnerne i løn gennem lønindeholdelse. Inddrivelsesprovenuet er samlet fordob-
let på bare fire år og udgjorde 10,4 mia. kr. i 2020. Stigningen skyldes blandt andet, at 
PSRM for alvor viser resultater i takt med, at stadig flere offentlige kreditorer tilsluttes sy-
stemet. Genopretningen af inddrivelsen har – trods mærkbare fremskridt – vist sig mere 
kompleks og omfattende end oprindelig forudsat. Det gælder ikke mindst i forhold til op-
rydningsarbejdet i gældsposterne, hvor det har vist sig, at udfordringerne ikke kun handler 
om problemer med forældelsesfrister, som kan henføres til det gamle inddrivelsessystem, 
EFI, men også om datafejl i store dele af gældsposterne. Arbejdet er komplekst og res-
sourcekrævende, men en nødvendighed for at sikre, at inddrivelsen sker på et lovligt 
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grundlag. Det har jeg og Skatteministeriet ikke lagt skjul på og heller ikke, at det kommer 
til at tage tid. 
 
Statsrevisorernes kritik af inddrivelsesområdet er velkendt og kan genfindes i tidligere års 
revisioner. Kritikken skal ses i lyset af, at der revideres op imod en forudsætning om, at 
inddrivelsesområdet befinder sig i en situation, hvor alle fordringer er inddrivelsesparate, 
og alle fordringshavere er fuldt onboardet til PSRM, hvilket konklusionerne bærer præg 
af. Dette er, som det er Statsrevisorerne og Rigsrevisionen bekendt, ikke den aktuelle til-
stand for inddrivelsesområdet. Revisionen omtaler ikke eller kun sporadisk de væsentlige 
resultater, som er opnået gennem genopretningsarbejdet. 
 
Jeg er tilfreds med, at Gældsstyrelsen – på trods af store udfordringer på gældsområdet – 
fortsat sikrer fremgang på gældsområdet. Fremgangen har som nævnt resulteret i, at 
Gældsstyrelsen har sikret et rekordhøjt, årligt inddrivelsesprovenu på 10,4 mia. kr. i 2020. 
 
Sanktioner overfor virksomheder 
Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at det er vigtigt at anvende de sanktionsmuligheder, der 
stilles til rådighed, hvis det er det mest effektive værktøj mhp. at undgå tab for statskassen. 
I nogle tilfælde vil det være sanktionsmuligheder, der er det mest effektive, mens det i andre 
tilfælde kan være mere effektivt at anvende en række andre værktøjer. 
 
Det er også derfor, at jeg, sammen med Folketingets partier, har nedsat en arbejdsgruppe i 
forbindelse med aftale om en styrket skattekontrol af april 2020, der skal komme med forslag 
til øget anvendelse af sanktioner, anbefalinger til nye eller justerede sanktioner samt sank-
tioner, som bør afskaffes. For det andet skal der udarbejdes en oversigt over brugen af de 
angivne sanktionshjemler. Arbejdsgruppen skal bruge oversigten til at undersøge, hvorvidt 
der er hjemler, som det vil være hensigtsmæssigt at benytte mere, eller om der er hjemler, 
som af forskellige årsager er blevet overflødige eller kan forenkles. Det forventes, at ar-
bejdsgruppen er færdig med sit arbejde i efteråret 2021.  
 
Opkrævningsområdet 
Beretningen omtaler desuden en række kendte problemstillinger på opkrævningsområdet, 
herunder bl.a. manglende overholdelse af reglerne om rentetilskrivning og ubetalte skatter og afgifter fra 
opkrævning til inddrivelse.  
 
Jeg vil gerne indledningsvis kvittere for, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen anerkender, 
at Skatteministeriet i 2020 og 2021 har været nødt til at nedprioritere en række centrale 
opgaver, herunder oprydning og genberegning af rentefejl relateret til Skattekontoen, som 
følge af allokeringen af en række nøglemedarbejdere til administrationen af COVID-19-
låneordninger. 
 
Når det er sagt, anerkender jeg Statsrevisorernes og Rigsrevisionens kritik på området. Ud-
fordringerne skyldes bl.a. grundlæggende systemrelaterede problematikker, som skaber ud-
fordringer for både rentetilskrivning og oversendelsen af krav til inddrivelse. Der vil derfor 
i løbet af 2021 blive gennemført en analyse af opkrævningsområdet, som skal danne ud-
gangspunkt for et beslutningsgrundlag og en strategi for håndteringen af udfordringerne 
på kort og langt sigt, herunder oversendelse af krav til inddrivelse. 
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Samlet set er det således min klare vurdering, at Skatteforvaltningen de seneste år har  
gjort væsentlige fremskridt i arbejdet med genopretning af skattevæsenet, men det er en 
stor opgave, som kræver et langt sejt træk.  
 
Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Morten Bødskov 


