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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 16/01 om Selskabsligningen 

 

Skatteministeriets redegørelse af 15. januar 2003 

 
1. Det fremgår af beretningen, at statens overtagelse af selskabsligningen samlet set 

har medført en styrket og mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse og gennemførelse af 

ligningen samt bedre resultater, men at der fortsat er behov for forbedringer af styrin-

gen og tilrettelæggelsen af ligningen. 

 I ministerens redegørelse nævnes, at der, for flere af de punkter i beretningen, hvor 

der fandtes behov for forbedringer af styringen og tilrettelæggelsen af ligningen, alle-

rede var iværksat initiativer. 

 Det drejer sig bl.a. om, at Skatteministeriet vil overveje mulighederne for at fast-

sætte mål for kvaliteten i ligningsarbejdet, og at der er taget initiativer til at få mere 

ensartede kommunale redegørelser vedrørende den udførte ligning samt mere ensar-

tede beretninger fra de kommunale revisorer om revisionen på området. 

 Jeg vil fortsat følge udviklingen i disse initiativer. 
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2. Det fremgår af beretningen, at det som følge af en vis usikkerhed om registrerin-

gen af det anvendte ressourceforbrug, ikke er muligt at gennemføre egentlige pro-

duktivitetsanalyser på området, samt at det var en forudsætning for ToldSkats overta-

gelse af selskabsligningen, at der skulle tilvejebringes detaljerede oplysninger om 

ressourceanvendelsen på området. 

 I ministerens redegørelse anføres, at ToldSkat i de nye kontrakter er gået fra res-

sourcestyring til målstyring, og at der i kontrakterne ikke stilles krav om et bestemt 

ressourceforbrug. Der skal dog fortsat redegøres for den faktiske ressourceanvendelse i 

form af årsværksforbrug fordelt på personalekategorier. Redegørelserne skal desuden 

indeholde oplysninger om medarbejdernes uddannelse og baggrund. Endelig skal kom-

muner samt told- og skatteregioner indberette tidsforbruget vedrørende kontrollerede 

skatteansættelser. På baggrund heraf kan det beregnes, hvor stort et tidsforbrug der 

medgår til de enkelte kontrolformer, dog ekskl. tidsforbrug til administrative opgaver. 

Det beregnede tidsforbrug kan af tilsynet anvendes som et styringsredskab. 

 Jeg vil fortsat følge bestræbelserne på at tilvejebringe et grundlag for gennemfø-

relse af produktivitetsanalyser på området. 

 

3. Det fremgår af beretningen, at forskellene i myndighedernes træfprocenter er 

mindsket, hvilket indikerer, at udvælgelsen af virksomheder til kontrol er forbedret. 

Samtidig konstateres det, at der stadig er væsentlig forskel i myndighedernes resulta-

ter, og at ToldSkat derfor bør overveje, om afvigelserne i myndighedernes træfpro-

center fortsat kan minimeres, og i givet fald hvorledes. Det oplyses videre i beretnin-

gen, at Told- og Skattestyrelsen vil pålægge det regionale tilsyn at vurdere, om afvi-

gelser i træfprocenten er fornuftigt begrundet. 

 Ministeren anfører i sin redegørelse, at spørgsmålet om træfprocentens betydning 

indgår i Told- og Skattestyrelsens overvejelser om at foretage kvalitative målinger. 

 Jeg vil følge resultaterne af Told- og Skattestyrelsens overvejelser. 

 

4. Det fremgår af beretningen, at det ikke var muligt entydigt at opgøre udviklingen i 

ligningseffektiviteten, idet datagrundlaget ikke muliggjorde en sådan beregning. 

 Det er oplyst i ministerredegørelsen, at Told- og Skattestyrelsen overvejer, hvor-

vidt det er muligt at supplere de nuværende målinger af ligningseffektiviteten, så der 

fremover kan dannes et mere retvisende billede af ligningseffektiviteten. 
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 Jeg finder disse overvejelser tilfredsstillende og vil følge op på udviklingen i lig-

ningseffektiviteten, når der er tilvejebragt et tilfredsstillende datagrundlag herfor. 

 

5. Samlet set finder jeg ministerens redegørelse tilfredsstillende, og jeg vil fortsat 

følge initiativerne til forbedring af styring og tilrettelæggelse af selskabsligningen. 

 

 

 

Henrik Otbo 


