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Skatteministeriet 

Den 16. januar 2007
 
Statsrevisorernes beretning nr. 18. 2005 om revisionen af statsregnskabet for 2005

Statsrevisorerne har ved brev af 16. december 2006 fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 18.

2005 om revision af statsregnskabet. Nedenfor følger en redegørelse for de foranstaltninger og

overvejelser, som beretningen giver anledning til. Redegørelsen er samtidig sendt i 1 eksemplar til

Rigsrevisor.

Ad. Beretningens punkt 102 om bemærkning til undersøgelse af SKATs afhjælpning af fejl ved

Importsystemet

I beretningen anføres det, at den interne revision i SKATs regnskabsforvaltning samlet set var

tilfredsstillende. Bevillingskontrollen gav anledning til 1 bemærkning, da hverken den interne

revision eller Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at SKAT endnu ikke, mere end 5 år efter

at Importsystemet blev taget i brug, har afhjulpet alle systemmæssige fejl og færdiggjort

oprydningen i ikke-færdigbehandlede angivelser.

SKAT oplyser, at afhjælpningen af systemmæssige fejl er tilendebragt.

Årsagen til, at oprydningen har taget uforholdsmæssig lang tid, skal findes i en kombination af

ressourcesituationen i fagkontoret og kompleksiteten i importsystemet i forhold til

tilgængeligheden af spidskompetencerne på importsystemet. Det komplekse edb-system bidrager

desuden til fejl begået af brugerne, samt manglende inddatering af supplerende oplysninger, som

også medvirker til, at fortoldningsangivelser ikke afsluttes som forudsat.

Der er taget følgende initiativer mhp. at tilendebringe oprydningen i ikke-færdigbehandlede

angivelser:

Primo 2006 er der igangsat en systematisk oprydning af samtlige angivelser for perioden medio

2001 til ultimo 2004. Denne opgave er afsluttet ved udgangen af 2006. Oprydningen forventes at

afdække en mindre korrektion af de allerede opgjorte toldbeløb for perioden. Behandlingen af

uddataliste fra 2005 og 2006 pågår stadig og forventes at blive afsluttet hurtigst muligt.  

Periodiske markedsføringsinitiativer samt målrettet kontrol af visse typer fortoldninger blev udført

i løbet af 2006 for at rette op på brugernes manglende inddateringer af supplerende oplysninger

mhp. at færdiggøre importangivelserne. De foreløbige resultater viser desværre, at der ikke er

begrundet overbevisning om, at brugerne har en tilfredsstillende adfærd på dette felt.  

SKAT har derfor i sin Indsatsplan for 2007 valgt et landsdækkende tema om ”Kvalitet i

fortoldning” med fokus på at fremme brugernes adfærd mht. importangivelserne (inddatering af

nødvendige oplysninger samt opbevaring af dokumentation af de inddaterede oplysninger). 

    

Afslutningsvis kan det oplyses, at Rigsrevisionen, EU-kommissionen samt SKATs interne revision

løbende orienteres om fremdriften i oprydningen.

Med venlig hilsen 

   

 Kristian Jensen

/Jens Madsen


