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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 19/2021 om revisionen af 
statens forvaltning i 2021 

Skatteministerens redegørelse af 6. januar 2023 

1. Rigsrevisionen gennemgår i dette notat de initiativer, som skatteministeren har 
iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. Dette sker med henblik på at 
vurdere, om, Skatteministeriets initiativer adresserer den kritik, der fremgår af Stats-
revisorernes bemærkninger og Rigsrevisionens beretning. 
 
Rigsrevisionen reviderer ministeriernes forvaltning hvert år og afgiver en beretning til 
Statsrevisorerne herom. Statsrevisionerne orienteres om eventuelle fortsatte sager i 
en ny beretning. 
 

 
Konklusion 

  
Rigsrevisionen afslutter med dette notat beretningen om revisionen af statens forvalt-

ning i 2021.  

 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i alle beretningens sager. Skatteministeriet 

arbejder på at håndtere Rigsrevisionens bemærkninger, og vi vil orientere Statsreviso-

rerne om sagerne i en ny beretning om revisionen af statens forvaltning. 

I. Baggrund 

2. Rigsrevisionen afgav i august 2022 en beretning om revisionen af statens forvalt-
ning i 2021. Beretningen handlede om Skatteministeriets forvaltning på 3 afgrænsede 
områder.  
 
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, som indeholdt 3 kritiske udtalelser, 
kritiserede de skarpt – ligesom ved revisionen af statens forvaltning i 2020 – at der 
har været væsentlige regelbrud og forvaltningsmangler på Skatteministeriets områ-
de i 2021. Statsrevisorerne bemærkede, at dette er til trods for, at ministeriet i en år-
række har kendt til flere af de konstaterede regelbrud og forvaltningsmangler.  
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Statsrevisorerne henledte Folketingets opmærksomhed på, at Rigsrevisionens analy-
ser viser, at staten herved mister skatteindtægter for flere milliarder kroner, og at bor-
gernes og virksomhedernes retssikkerhed kompromitteres.  
 
4. Statsrevisorernes øvrige bemærkninger til de enkelte sager i beretningen er omtalt 
nedenfor. For hver sag fremgår det, om Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afslut-
tes eller skal følges i regi af en kommende beretning om revisionen af statens forvalt-
ning. 
 
5. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 
 
6. Bilag 1 viser Folketingets behandling af beretningen. 

II. Gennemgang af ministerens redegørelse 

Skatteministeriet overholder ikke lovgivningen ved opkrævning af grøn 

ejerafgift og vægtafgift, jf. beretningens afsnit 2.1 

7. Statsrevisorerne bemærkede, at der har været væsentlige brud på love og regler i 
Skatteministeriets opkrævning af grøn ejerafgift og vægtafgift for personbiler, varebi-
ler, campingvogne og traktorer. Ministeriet har heller ikke sikret, at ejere, som ikke har 
betalt grøn ejerafgift eller vægtafgift, har fået inddraget nummerpladen og fået tilskre-
vet renter på de forfaldne fordringer. Ministeriet har således ikke forvaltet området i 
overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Skatteministeren anerkender, at det ikke er tilfredsstillende, at der har været fejl i op-
krævningen, og oplyser, at Motorstyrelsen arbejder på at rette fejlene, så borgere kan 
få de penge tilbage, som er opkrævet for meget. Motorstyrelsen forventer, at opgaven 
vil strække sig over længere tid, da der er tale om flere forskellige fejl, hvoraf flere af 
fejlene kræver manuel behandling. Motorstyrelsen er ved at udarbejde en plan for fær-
diggørelsen af arbejdet. Ministeren oplyser endvidere, at der for så vidt angår den 
manglende rentetilskrivning af grøn ejergift og vægtafgift er igangsat en foranalyse af 
muligheden for en ny løsning til opkrævning af motorkrav som led i den samlede plan 
for opkrævnings- og inddrivelsesområdet. 
 
Rigsrevisionen vil følge Skatteministeriets arbejde med at sikre, at lovgivningen over-
holdes ved opkrævning af grøn ejerafgift og vægtafgift. 

Væsentlige forvaltningsmangler i Skatteministeriets håndtering af ube-

talt moms, A-skat, selskabsskat mv., jf. beretningens afsnit 2.2 

8. Statsrevisorerne bemærkede, at der fortsat er væsentlige forvaltningsmangler i 
Skatteministeriets håndtering af ubetalte skatte- og afgiftskrav, der vanskeliggør mi-
nisteriets efterfølgende inddrivelse af gælden. Ministeriet sendte i 2021 krav til inddri-
velse for i alt 8,8 mia. kr. fra ministeriets største opkrævningssystem, Skattekontoen. 
Heraf var 34 % af kravene låst på grund af tvivl om retskraft eller mistanke om data-
fejl. Samlet set er der skatte- og afgiftskrav for 14,2 mia. kr., der ikke umiddelbart kan 
inddrives. 
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Skatteministeren anerkender, at der fortsat er behov for at forbedre samspillet mel-
lem opkrævning og inddrivelse. Ministeren oplyser, at der på tværs af Skatteforvalt-
ningen er igangsat et arbejde med at udforme en samlet plan for opkrævnings- og ind-
drivelsesområdet frem mod 2030, som bl.a. skal sikre, at færre krav fremover bliver 
låst for inddrivelse, og at allerede låste fordringer kan inddrives. Det omfatter fx en 
gennemgang af stamdata og tilretning af systemer for at skabe en mere sammenhæn-
gende proces på tværs af systemer i angivelse, opkrævning og inddrivelse. Ministeren 
bemærker, at langt de fleste krav bliver betalt under opkrævning i dag. I 2021 blev der 
således opkrævet skatter og afgifter til en værdi af 1.193 mia. kr., hvoraf ca. 98 % blev 
betalt rettidigt. Ministeren bemærker derudover, at opkrævningssystemet for person-
skatter (KOBRA) har været fuldt tilsluttet det nye inddrivelsessystem siden 2020, og 
at der derfor allerede sendes krav til inddrivelse med den nødvendige datakvalitet. 
 
Rigsrevisionen vil følge Skatteministeriets arbejde med at sikre en god forvaltning i 
ministeriets håndtering af ubetalte skatter og afgiftskrav. 

Væsentlige forvaltningsmangler i Skatteministeriets inddrivelse af per-

songæld, jf. beretningens afsnit 2.3 

9. Statsrevisorerne bemærkede, at Skatteministeriet fortsat ikke har etableret syste-
mer og processer, der understøtter inddrivelse af persongælden tilstrækkeligt. Per-
songælden var på 122,7 mia. kr. ved udgangen af 2021, svarende til ca. 83,6 % af de 
samlede offentlige restancer fra både personer og virksomheder på 146,7 mia. kr. 
Persongælden er i 2021 steget med 8,6 mia. kr. fra 114,1 mia. kr. ultimo 2020. 
 
Skatteministeren er enig i, at der fortsat er store udfordringer på inddrivelsesområdet, 
som vil tage tid at håndtere, og at der fortsat er behov for at videreudvikle det nye ind-
drivelsessystem (PSRM) for at optimere inddrivelsen. Bl.a. skal der findes en løsning 
på den kendte problemstilling med at gennemføre flere inddrivelsesskridt på samme 
skyldner. Dette indgår også i den samlede plan for opkrævnings- og inddrivelsesom-
rådet frem mod 2030. Ministeren oplyser desuden, at Gældsstyrelsen har udvidet ud-
lægsindsatsen i løbet af 2. halvår 2022. 
 
Skatteministeren bemærker, at anvendelse af udlæg i det omfang, som Rigsrevisionen 
lægger til grund, vil medføre udgifter for over halvdelen af Gældsstyrelsens driftsbe-
villing, hvilket ikke vil være proportionalt i forhold til indsatsen på andre områder og vil 
medføre et behov for en massiv nedskalering af øvrige provenuskabende aktiviteter.  
 
Rigsrevisionen har i beretningen alene vist, at der er et uudnyttet potentiale for at ind-
drive gæld ved udlæg. Rigsrevisionen er enig i, at Skatteministeriet skal prioritere be-
villingen under hensyn til de provenuskabende aktiviteter.  
 
Rigsrevisionen vil følge Skatteministeriets arbejde med at sikre en god forvaltning af 
ministeriets inddrivelse af gæld. 
 
 
 

Birgitte Hansen 
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Bilag 1. Folketingets behandling af beretningen 

 
  

Beretning (nr.), 
dato for Stats- 
revisorernes 
mødebehandling 
og minister- 
redegørelse (r) 

Behandlet i 
udvalg 

Teknisk gennem-
gang ved Stats- 
revisorerne og 
Rigsrevisionen 

Udvalgs- 
spørgsmål (nr.) 

Indkaldt til 
samråd 

Statsrevisorerne 
har holdt møde 
med ministeren 

§ 20-spørgsmål 

Revisionen af 
statens forvalt- 
ning i 2021  
(nr. 19/2021) 

22-08-2022 

Minister- 
redegørelse: 

Skatteministeren: 

06-01-2023 

Finansudvalget: 

25-08-2022 

Skatteudvalget: 

31-08-2022 

Finansudvalget: 

22-09-2022 

16-03-2023 

Skatteministeren: 

29-09-2022 (812) 

29-09-2022 (813) 

16-01-2023 (32) 

16-01-2023 (33) 

   

  

 

https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2022/aug/beretning-om-revisionen-af-statens-forvaltning-i-2021
https://www.rigsrevisionen.dk/Media/638095451628188061/19-2021-SKM.pdf
https://www.ft.dk/samling/20211/udvda/FIU/1901248/index.htm#tE938EC74786F4740AEF33CB26067233Btab1
https://www.ft.dk/samling/20211/udvda/SAU/1902777/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20211/udvda/FIU/1902402/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20222/udvda/FIU/1923281/index.htm#tE938EC74786F4740AEF33CB26067233Btab1
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/sau/spm/812/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/sau/spm/813/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/sau/spm/32/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/sau/spm/33/index.htm
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