
Kort fortalt

Revisionen af statens forvaltning i 
2021

Konklusion

Rigsrevisionen vurderer, at der ikke er væsentlige regelbrud eller forvaltningsmangler i 51 sager, hvor 
Rigsrevisionen har undersøgt, om ministerierne på de undersøgte områder forvalter i overensstemmelse 
med udvalgte regler og forudsætninger, som Folketinget har fastlagt. 

Rigsrevisionen vurderer, at der er væsentlige regelbrud eller forvaltningsmangler i 3 sager, der alle forval-
tes af Skatteministeriet. Rigsrevisionen har derfor 3 kritiske udtalelser om Skatteministeriet. Konsekven-
serne af Skatteministeriets mangelfulde regeloverholdelse og forvaltning er bl.a., at borgeres og virksom-
heders retssikkerhed kompromitteres, og at staten ikke løser opgaver effektivt eller mister indtægter. 

Statsrevisorerne udtaler 
”Statens forvaltning er grundlæggende i orden. Det finder 
Statsrevisorerne tilfredsstillende. Der er dog væsentlige for-
valtningsmangler og brud på love og regler på Skatteministe- 
riets område, som medfører tab af skatteindtægter for flere 
milliarder kroner og kompromittering af retssikkerheden. 
Statsrevisorerne har derfor gentaget en skarp kritik af Skatte- 
ministeriets forvaltning af bl.a. opkrævning af afgifter, hånd- 
tering af ubetalte skatter og afgifter og inddrivelse af person-
gælden.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Skatteministeriet har ikke sikret, at der bliver opkræ- 
vet korrekt grøn ejerafgift og vægtafgift for en række 
personbiler, varebiler, campingvogne og traktorer. 
Ministeriet har desuden ikke sikret, at ejere, som ikke 
har betalt grøn ejerafgift eller vægtafgift, får inddra- 
get nummerpladerne, og har ikke tilskrevet renter på 
forfaldne fordringer. 

• Skatteministeriet har fortsat ikke sikret, at krav ved- 
rørende ubetalte skatter og afgifter indeholder de op- 
lysninger, der er nødvendige, for at ministeriet efterføl-
gende kan inddrive gælden. 

• Skatteministeriet har fortsat ikke etableret systemer 
og processer, der understøtter en tilfredsstillende ind- 
drivelse af persongælden. Rigsrevisionens analyser vi- 
ser, at staten mister indtægter fra skatter og afgifter 
og anden persongæld for flere milliarder kroner på 
grund af begrænsningerne i Skatteministeriets syste-
mer og den manglende udnyttelse af alle inddrivelse-
sværktøjer, herunder udlæg.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Rigsrevisionen reviderer hvert år udvalgte forvaltningsom-
råder, hvor der er risiko for, at ministerierne ikke overhol-
der reglerne, eller at ministerierne ikke understøtter, at for- 
valtningen er sparsommelig, produktiv og effektiv. 

Vi afgiver en kritisk udtalelse, hvis vores revision afdækker 
væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler 
på et givet område. 

Uudnyttet potentiale til udlæg på 3,5 mia. kr. i DMI i 2021  

340.972
skyldnere har gæld 
under 50.000 kr. og
likvide aktiver over
25.000 kr. 

Udlæg hos denne
gruppe skyldnere 
ville kunne dække
gæld for 0,8 mia. kr.

Gruppen skylder i alt
4,6 mia. kr.

43.690
skyldnere har gæld
over 50.000 kr. og
likvide aktiver over
25.000 kr. 

Udlæg hos denne
gruppe skyldnere
ville kunne dække
gæld for 2,7 mia. kr.

Gruppen skylder i alt
22,1 mia. kr.

0,8 
MIA. KR. 

2,7 
MIA. KR.

0,8
MIA. KR.  

Det fremgår af figuren, at en stor del af det uudnyttede po- 
tentiale til udlæg ligger hos skyldnere, der har gæld over 
50.000 kr. Denne gruppe, som består af 43.690 skyldnere, 
har likvide aktiver, der kunne dække gældsposter for i alt 
2,7 mia. kr.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


