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Ministerredegørelse til Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med 
Statsrevisorernes bemærkninger om revisionen af statsregnskabet for 2021 
 
Statsrevisorerne har den 24. august 2022 bedt mig om at redegøre for de foranstaltninger 
og overvejelser, som Beretning nr. 20/2021 om revisionen af statsregnskabet for 2021 og Statsre-
visorernes bemærkninger giver anledning til. 
 
I det følgende fremgår mine kommentarer til beretningens konklusioner og Statsreviso-
rernes bemærkninger hertil. Jeg stiller mig gerne til rådighed for afklaring af yderligere 
forhold vedrørende Skatteministeriets regnskaber, såfremt Statsrevisorerne måtte have et 
ønske herom. 
 
Forbehold for regnskabets rigtighed på § 38. Skatter og afgifter 
Jeg vil indledningsvist gerne kvittere for, at Rigsrevisionen anerkender, at usikkerhederne i 
regnskabet for § 38. Skatter og afgifter er blevet reduceret i 2021. Selvom Skatteministeriet 
det seneste år er kommet endnu længere med at håndtere de regnskabsmæssige problemer, 
har Rigsrevisionen for femte år i træk taget et forbehold for rigtigheden af regnskabet for 
§ 38. Skatter og afgifter. Forbeholdet omhandler konkrete forhold, der primært er relateret 
til inddrivelsesområdet, som fortsat er udfordret på visse områder. Jeg vil gerne under-
strege, at det selvfølgelig ikke er tilfredsstillende. Det er en helt central opgave for Skatte-
ministeriet, at der kan fremlægges et korrekt og retvisende regnskab for statens skatter og 
afgifter uden forbehold, og Skatteministeriet arbejder målrettet på at reducere de sidste 
større usikkerheder i regnskabet. 
 
Jeg kan oplyse, at Skatteministeriet fører et skærpet tilsyn med aflæggelsen af regnskabet 
for statens skatter og afgifter for at fastholde fremdriften på området, ligesom der arbejdes 
fokuseret i Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen med at 
få håndteret de regnskabsmæssige usikkerheder, som er fremhævet i beretningen. 
 
Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriet ikke har foretaget en retvisende værdiansæt-
telse af de restancer, som er låst for inddrivelse, og hvor det er uklart, i hvilket omfang og 
hvornår det vil være muligt at inddrive gælden. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende. De 
seneste år er der udført et gennemgribende arbejde i Skatteministeriet i forhold til at vur-
dere inddrivelsesfordringernes reelle værdi under hensyntagen til den aktuelle situation på 
inddrivelsesområdet. Det er for første gang lykkedes at afgrænse den regnskabsmæssige 
usikkerhed for den samlede restancemasse, og jeg vil gerne kvittere for, at Rigsrevisionen 
fremhæver dette som en væsentlig forbedring i regnskabet. Jeg kan oplyse, at der pågår et 
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målrettet arbejde i Skatteministeriet med henblik på, at usikkerheden om værdiansættelsen 
af de låste restancer bliver reduceret yderligere frem mod aflæggelsen af regnskabet for 
2022. 
 
Rigsrevisionen kritiserer endvidere, at der er væsentlige mangler i Skatteministeriets udfø-
relse af komplementære kontroller og rentefejl. Skatteministeriet er i gang med at løse pro-
blemstillingerne og har igangsat en række konkrete initiativer.  
 
Forbehold for regnskabets rigtighed på § 9. Skatteministeriet 
Jeg tager til efterretning, at Rigsrevisionen vurderer, at fejl i den regnskabsmæssige hånd-
tering af it-udviklingsprojekter i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen giver anledning til at 
tage et afgrænset forbehold for regnskabet for § 9. Skatteministeriet. Fejlene vedrører 
manglende anlægsføring af udgifter til it-udviklingsprojekter. Jeg finder det beklageligt, at 
der er tale om forhold, som Rigsrevisionen har gjort opmærksom på siden 2019, uden at 
der er sket den nødvendige fremdrift i håndteringen af problemstillingen. 
 
Skatteministeriet har på baggrund af Rigsrevisionens kritik etableret et skærpet tilsyn med 
området, og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har iværksat et fokuseret arbejde, som 
skal sikre en korrekt værdiansættelse af de igangværende it-projekter. Ministeriet samar-
bejder med Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen om at fastlægge en forenklet administra-
tiv praksis på området samt korrigere regnskabet i overensstemmelse hermed. 
 
Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jeppe Bruus 
 
 


