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Statsrevisorernes Sekretariat 
Christiansborg 
1240 København K 

Skatteministerens redegørelse om beretning nr. 17/2009 til Statsrevisorerne 
om revision af EU-midler i Danmark i 2009 
 
Statsrevisorerne har ved brev af 26. november 2010 sendt mig beretning nr. 
17/2009 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009 og anmodet mig om at 
redegøre for de foranstaltninger og overvejelser som beretningen giver anledning 
til. Min redegørelse er samtidig sendt i kopi til Rigsrevisor.  

Jeg har noteret mig, at det er Statsrevisorernes og Rigsrevisionens vurdering, 
at regnskabsforvaltningen for EU-udgifterne under Skatteministeriet generelt 
er tilfredsstillende.  

Statsrevisorerne har bemærket, at der fortsat skal være fokus på at mindske antal-
let af fejl i virksomhedernes toldangivelser, også selv om der er tale om små og 
modsatrettede beløb. 
 
Jeg er enig i Rigsrevisionens og Statsrevisorernes bemærkning om, at SKAT 
fortsat skal arbejde med at mindske antallet af fejl i fortoldningerne. Jeg er derfor 
tilfreds med SKATs initiativ om, at MoFia-projektets stikprøvevise overvågning 
og fejlretning af toldangivelserne er gjort til et permanent tiltag. MoFia står for 
Moniteringsgruppen for Importtransaktioner. 
 
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at SKAT har 
igangsat forskellige tiltag for at gøre et målrettet arbejde for at forbedre kvalite-
ten af toldangivelserne.  
 
Jeg kan oplyse, at SKAT i 2011 igangsætter tre indsatsprojekter, som fokuserer 
på hhv. korrekt tarifering, overholdelse af regler ved fortoldning af varer der om-
fattes af anti-dumping told samt speditørers kvalitet i fortoldningsfasen (f.eks 
datadisciplin). I disse projekter vil SKAT lade erfaringerne fra Compliance-told-
rapporten indgå i indsatsplanlægning.  
 
Compliance-told var et projekt til brug for beregning og dermed måling af virk-
somhedernes regelefterlevelse. Regelefterlevelsen blev opgjort til 4,9, hvor 6 er 
maksimal regelefterlevelse.  Med projektet har SKAT fået et udgangspunkt for 
fremtidige målinger af effekten af indsatsprojekter for at kunne se om indsatsen 
medvirker til en større regelefterlevelse og dermed øget kvalitet i fortoldninger-
ne.  
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Det er også i SKATs plan for 2011, at kommunikere resultaterne af den gennem-
førte Complianceprojekt ud til pressen, via nyhedsbreve til virksomhederne, og 
orientere og inddrage Det specielle eksterne kontaktudvalg – Told i erfaringerne 
fra projektet. 
  
Jeg har taget Statsrevisorernes bemærkninger til efterretning. 
 
 
                        Med venlig hilsen 
 
 
 
                       Troels Lund Poulsen  
 
 
 
 
 
                                                                                                  /Jens Madsen 
 
 
 


