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Kapitel 1 

Indledning  
 
 
 
 
1. Indledning  
 
Told*Skat er i gang med det sidste år af en fireårig aftaleperiode om de 
økonomiske rammer og resultatkrav for organisationen. Aftalen, som 
således dækker perioden 1998-2001, efterfølger en tidligere fireårig aftale, 
der dækkede årene 1994-1997. Der henvises til ”Budgetanalyse af 
Told*Skat”, (marts 1997), for en gennemgang af erfaringerne med den 
første flerårige aftale samt beslutningsgrundlaget for indgåelse af den gæl-
dende flerårsaftale.  
 
De bevillingsmæssige rammer og de krav, der har været stillet til 
Told*Skat i de sidste ti år, har haft forskellige omdrejningspunkter. Peri-
oden fra 1990 til 1993 var karakteriseret ved uændret produktion, perso-
nalereduktioner samt etablering af en organisatorisk ramme for sammen-
smeltning af de tidligere told- og skatteenheder – dvs. Skatte- og afgifts-
styrelsen, Statsskattedirektoratet og Direktoratet for Toldvæsenet – sam-
tidig med, at Told*Skat overtog arbejdsgiverkontrollen samt inddrivelse 
af A-skat og selskabsskat fra kommunerne. Flerårsaftalen mellem Finans-
ministeriet og Skatteministeriet for perioden 1994-1997 satte fokus på en 
stigende produktion på kontrol- og inddrivelsesområdet (med resultatmål 
om stigende reguleringer og faldende restancer), et vandret personalefor-
løb for at skabe mulighed for nyansættelser efter flere år med ansættelses-
stop i staten samt en samlet IT-investeringsplan med et integreret er-
hvervssystem og kontoautomatisering som hjørnestenene. Den nuværen-
de flerårsaftale (1998-2001) er først og fremmest præget af kravet om 
kompetenceudvikling af Told*Skats medarbejdere samt en udbygning af 
resultatmålene – herunder både en udvidelse af de kvantitative mål og 
opstilling af en række udviklingsmål.  
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Et vigtigt fællestræk for flerårsaftalerne har været at sikre Told*Skat den 
fornødne ro om de økonomiske og resultatmæssige rammer, således at 
institutionen kunne efterleve de generelle krav om øget produktivitet. 
Stabile økonomiske rammer har hidtil været en væsentlig forudsætning 
for Told*Skats evne til at levere de ønskede resultater gennem blandt an-
det kompetenceudvikling og organisationsændringer. Samtidig har 
Told*Skat været en særdeles investeringstung institution, hvor blandt 
andet drift, vedligeholdelse og udvikling af en lang række IT-systemer har 
nødvendiggjort en længere tidshorisont.  
 
Denne rapport gennemgår erfaringerne med den eksisterende flerårsaftale 
og sigter mod at give nogle pejlemærker for den fremtidige udvikling af 
Told*Skat. Rapporten afdækker en række områder, som kræver særlig 
opmærksomhed for at sikre, at organisationen fortsat udvikler sig i ret-
ning af større omstillingsparathed og stigende effektivitet og kvalitet i 
opgaveløsningen – områder som vil kunne bruges som afsæt for en even-
tuel opstilling af en udviklingsplan med tilhørende mål og resultatkrav.  
 
Den offentlige sektor står i de kommende år over for ganske betydelige 
udfordringer, hvor den fortsatte kvalitetsudvikling og nødvendige udvi-
delse af den offentlige service til især det voksende antal af ældre forudsæt-
ter, at der på alle andre områder arbejdes systematisk med at nedbringe 
ressourceforbruget. Told*Skat skal som en del af den offentlige sektors 
administrative rygrad også levere sit bidrag til at løse denne ompriorite-
ringsopgave. 
 
Selv om Told*Skat ikke direkte bliver berørt af den stigende efterspørgsel 
efter velfærdsydelser, er det på den ene side afgørende, at Told*Skat også i 
fremtiden er i stand til at opkræve de rigtige beløb i skatter, told og afgif-
ter – hverken mere eller mindre – ligesom Told*Skat skal bidrage til, at 
det sker med færrest mulige administrative byrder for såvel borgere som 
virksomheder. På den anden side indebærer afkastet af de seneste års be-
tydelige investeringer  i ny teknologi, organisationstilpasninger samt i 
uddannelse og opkvalificering af medarbejderstyrken, at der er gode mu-
ligheder for, at Told*Skat kan udføre de eksisterende opgaver med færre 
ressourcer. Disse specifikke initiativer suppleres desuden af de generelle 
bestræbelser på at høste stordriftsfordele ved et forstærket og mere fleksi-
belt samarbejde på tværs af den offentlige sektor – eksempelvis gennem 
det nye samarbejde om offentlige indkøb, men også samarbejdet om ud-
viklingen af f.eks. LetLøn. Ligeledes vil mulighederne for specialisering 
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både inden for den offentlige sektor og mellem offentlige og private ud-
bydere, blandt andet via den fortsatte udbredelse og professionalisering af 
brugen af udbud, skulle udnyttes mere intensivt.  
 
1.1. Kommissorium 
Budgetanalysen er gennemført på grundlag af nedenstående kommisso-
rium: 
 
”Der foretages en budgetanalyse af Told*Skat i samarbejde mellem Skattemi-
nisteriets Departement, Told*Skat og Finansministeriet. Resultatet af analy-
sen skal foreligge inden udgangen af februar 2001. 
 
Budgetanalysen har til formål at evaluere de resultater, der er opnået under 
den nuværende flerårsaftale for Told*Skat (1998-2001), og at tilvejebringe et 
grundlag for fastlæggelsen af rammerne og målsætningerne for Told*Skats 
aktiviteter de kommende år.  
 
Analysen skal indeholde følgende elementer: 
 
1. Analyser af budgetter og effektivitet de senere år med henblik på en forelø-
big status over målsætninger og resultater i forhold til den igangværende fle-
rårsaftale for perioden 1998-2001. 
 
2. Analyser og status over forløbet af større forandringsprojekter i Told*Skat, 
herunder Integreret Erhverv, implementering af ny struktur for selskabslig-
ning i Told*Skat, etablering af ny toldstruktur, arbejdet med ny lovgivning, 
forstærket tværgående samarbejde om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, 
kontrollørkorpset, tilpasning af arbejdsstyrkens kvalifikationer og ny kontrol-
strategi. 
 
3. Organisering og målretning af kontrolindsatsen. Det undersøges, hvorvidt 
der er potentiale for en forbedret kontrolindsats.   
 
4. Organisationsstruktur. Told*Skats erfaringer med decentral og central 
organisering af virksomheden. 
  
5. Det skal analyseres, hvilke resultater, arbejdet med at indføre ny teknologi 
og digital forvaltning har medført for Told*Skat og samarbejdspartnere, og 
identificeres, hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i det videre arbej-
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de hermed. Undersøgelsen skal både omfatte virkningerne i forhold til ekster-
ne, dvs. borgere, virksomheder og andre myndigheder og virkningerne på den 
interne arbejdstilrettelæggelse i Told*Skat. 
 
6. Analyse af IT-anvendelse og –strategi i Told*Skat med fokus på både 
driftsomkostninger, udviklings- og omstillingsomkostninger samt betydningen 
for samspillet på tværs af enheder i Told*Skat og forskellige IT-systemer. Be-
tydningen af outsourcing på IT-området analyseres. 
 
7. En analyse af Told*Skats indkøbspolitik og mulighederne for outsourcing 
på andre områder end IT-området. Det undersøges, om der er potentiale for 
effektivisering af Told*Skats indkøb og potentialet for outsourcing afdækkes.  
 
8. En status over Told*Skats samarbejde med andre myndigheder. Told*Skat 
har naturligt en stor samarbejdsflade i forhold til eksterne institutioner, her-
under andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Det undersøges 
blandt andet om samarbejde med andre offentlige myndigheder kan bidrage 
med effektivitetsgevinster som følge af eliminering af dobbeltarbejde mv. 
 
9. En analyse af de menneskelige ressourcer i lyset af nuværende og fremtidige 
opgaver. Analysen skal omfatte kvalifikationer, aldersprofil, geografisk og 
faglig mobilitet. Rekrutterings- og uddannelsesbehov belyses for at sikre match 
med fremtidens opgaver. Lønsystemerne - herunder Ny Løn - og personalepoli-
tikkens egnethed til at understøtte målene analyseres. Det rummelige arbejds-
marked i forhold til Told*Skat analyseres”. 
 
1.2. Styregruppens sammensætning 
 
Arbejdet med budgetanalysen er blevet ledet af en styregruppe med føl-
gende sammensætning: 
 
Kontorchef Arne Hauge Jensen, Finansministeriet (formand) 
Vicedirektør Preben Kristiansen, Told- og Skattestyrelsen 
Afdelingschef Erik Blegvad Andersen, Skatteministeriet 
Kontorchef Birte Deleuran, Skatteministeriet 
Konsulent Klaus Kjeldsen, Skatteministeriet 
Konsulent Lars Billesbølle, Skatteministeriet 
Controller Jens Madsen, Skatteministeriet 
Afdelingschef Hans K. Nielsen, Told- og Skattestyrelsen 
Afdelingschef Arne Bundgaard Nielsen, Told- og Skattestyrelsen 
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Kontorchef Niels Anker Jørgensen, Told- og Skattestyrelsen 
Kontorchef Niels Ebbesen, Told- og Skattestyrelsen 
Specialkonsulent Jan Forsing, Told- og Skattestyrelsen 
 
Styregruppen har desuden været bistået af et sekretariat bestående af: 
 
Fuldmægtig Flemming Pedersen, Finansministeriet 
 
Derudover har en lang række medarbejdere i Told*Skat og Finansmini-
steriet bidraget til analysen. Fristen for arbejdet er blevet forlænget til 
ultimo maj 2001. 
 
1.3. Sammenfatning af budgetanalysen af Told*Skat  
 
Told*Skat har til opgave at sørge for, at virksomheder og borgere rettidigt 
betaler de ydelser til det offentlige, som de er forpligtede til – hverken 
mere eller mindre. Told*Skat sørger for indtægter til staten fra ca. 
400.000 virksomheder og 4,6 mio. borgere. Told*Skat opkræver i samar-
bejde med kommunerne omkring 640 mia.kr. om året. 
 
Told*Skats virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksom-
heder og borgere af lovgivningen om skat, told, moms, afgifter og ar-
bejdsmarkedsfonde. Told*Skats arbejdsopgaver omfatter således et stort 
antal forskellige skatte- og afgiftstyper, told efter fælles EU-regler og kon-
takt med både borgere, virksomheder, fonde mv. Overordnet kan ar-
bejdsopgaverne i Told*Skat opdeles i hovedformålene: 1) almen admini-
stration, 2) kontrol og inddrivelse, 3) afgørelser, 4) selskabsligning, 5) 
hjælpefunktioner og 6) generel ledelse og administration. 
 
Organisatorisk består Told*Skat i dag af Told- og Skattestyrelsen, 29 
told- og skatteregioner fordelt over hele landet samt Toldcenter Køben-
havn 
 
En samlet vurdering af, hvor godt Told*Skat løser sine opgaver, skal nød-
vendigvis tage udgangspunkt i, at en lang række forhold vedrørende 
Told*Skats virksomhed ikke kan måles med fuldstændig præcision. Ek-
sempelvis eksisterer der af gode grunde ikke officielle opgørelser over stør-
relsen af den sorte økonomi eller over omfanget af de ulovlige transaktio-
ner på tværs af landegrænserne, som ikke bliver opdaget af myndigheder-
ne.  
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Tilgangsvinklen i denne budgetanalyse er derfor bred, og vurderingerne er 
baseret på flere forskellige analytiske indgangsvinkler, der omfatter både 
kvantitative og kvalitative aspekter. Der er således gennemført en række 
kvantitative analyser, som tager udgangspunkt i Told*Skats egne målinger 
af eksempelvis kontrolresultater og ressourceforbrug. Vurderingerne af 
Told*Skats udviklingstiltag har derimod en mere kvalitativ karakter, lige-
som vurderingen af brugernes tilfredshed med Told*Skat er baseret på 
spørgeskemaundersøgelser. 
 
Fokus i budgetanalysen har først og fremmest været at vurdere udviklin-
gen i Told*Skats økonomi og resultater i de første tre år af den nuværende 
flerårsaftale (1998-2000). Gennemgangen af Told*Skats virksomhed i de 
sidste tre år giver endvidere nogle pejlemærker for den fremtidige udvik-
ling af Told*Skat, således at det kan tilstræbes, at organisationen fortsat 
udvikler sig i retning af større omstillingsparathed og stigende effektivitet 
i opgaveløsningen. 
 
Der kan være en tendens til, at de positive og velfungerende aspekter af 
Told*Skats hidtidige opgavevaretagelse rent præstationsmæssigt i budget-
analysen kan komme til at fremstå med en vægt, som ikke fuldt ud yder 
retfærdighed til det store og i international sammenligning velfungerende 
danske skatteopkrævningssystem. Ved gennemgangen af analysen skal det 
således ikke glemmes, at en meget stor del af opgaven med at opkræve et 
skatte- og afgiftsprovenu på ca. 640 mia.kr. årligt foregår forholdsvis 
gnidningsfrit.   
 
Told*Skats økonomiske rammer 
Med flerårsaftalen for 1998-2001 blev der ydet en budgetgaranti til 
Told*Skat. Budgetgarantien har givet Told*Skat mulighed for at planlæg-
ge og fastsætte de overordnede prioriteringer for organisationens aktivite-
ter og udvikling i perioden. 
 
Told*Skat er i perioden blevet tilført nye arbejdsopgaver – først og frem-
mest overtagelsen af ansvaret for selskabsligningen fra kommunerne i 
1998, men også overtagelsen af ansvaret for tinglysningsafgiften og kon-
trollen med spilleautomater. Tilførslen af disse nye arbejdsopgaver har 
bidraget til, at Told*Skats faktiske bevillinger i perioden 1998-2000 årligt 
har været netto ca. 400 mio.kr. højere end de oprindeligt aftalte bevillin-
ger (heraf har forøgelsen af bevillingerne dog først og fremmest skulle 
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bruges som betaling til kommunerne for udførslen af selskabsligningen – 
svarende til ca. 290 mio.kr. årligt).  
 
Størrelsen af de faktiske bevillinger skyldes dog også merbevillinger i for-
bindelse med blandt andet ny lovgivning og ekstraordinære udgifter til 
kontrollørkorpset (det var imidlertid forudsat i flerårsaftalen, at engangs-
udgifterne i forbindelse med ny lovgivning ud over de første 15 mio.kr. 
skulle kunne optages på tillægsbevillingen). Samtidig er Told*Skats bevil-
linger – i lighed med andre offentlige institutioner – dog også blevet re-
duceret som følge af nye indkøbsordninger i staten, svarende til i alt ca. 
70 mio.kr. i aftaleperioden. 
 
Told*Skats opsparing var i starten af 1998 på ca. 237 mio.kr. to år senere 
(dvs. i starten af 2000) var den steget til ca. 405 mio.kr. Som følge af 
blandt andet en række relativt store IT-investeringer forventes Told*Skats 
opsparing med udgangen af 2001 at være ca. 63 mio.kr. 
 
Personaleforbruget har i aftaleperioden været på omkring 5.700 årsværk - 
dog med en svagt faldende tendens. 
 
Der er i aftaleperioden flyttet ressourcer væk fra hovedområderne almen 
administration og afgørelser til hovedområderne kontrol og inddrivelse 
samt selskabsligning. Dette er sket i overensstemmelse med intentionerne 
i flerårsaftalen. 
 
For en nærmere gennemgang af Told*Skats økonomiske rammer i aftale-
perioden henvises der til kapitel 2 og 8. 
 
Told*Skats resultater 
Der er med den nuværende flerårsaftale (1998-2001) sket en udvidelse af 
de områder, der er dækket af resultatmål. Udvidelsen har dog udelukken-
de fundet sted inden for den tredjedel af budgettet, der vedrører kontrol 
og inddrivelse samt selskabsligning. For den relativt store andel af budget-
tet, som vedrører den almindelige skatteadministration, er der ikke opstil-
let eksplicitte resultatmål.  
 
Told*Skats målopfyldelse på kontrol- og revisionsområdet i 1998-2000 
har været tilfredsstillende, idet Told*Skat har opfyldt alle resultatmålene 
på området – og i nogle tilfælde endda opfyldt dem med en god margin. 
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På toldkontrolområdet har Told*Skat ligeledes opfyldt hovedparten af 
resultatmålene for 1998-2000. I 1999 og 2000 har målopfyldelsen i til-
knytning til toldreguleringer imidlertid kun været ca. 80 pct. 
 
Told*Skats opkrævning og inddrivelse af restancer har ikke opfyldt måle-
ne for 1998-2000, idet målopfyldelsen i gennemsnit kun har været 96 
pct. Der skal dog her tages højde for, at der i måltallet er medtaget nogle 
reelt ikke-inddrivelige restancer. 
 
På selskabsligningsområdet har indsatsen opfyldt målene om at gennem-
føre flere revisioner og partielle revisioner og færre ligningsmæssige gen-
nemgange. Dette har antageligt bidraget til at styrke kvaliteten i selskabs-
ligningen. Indsatsen har derimod ikke formået at opfylde sine resultatmål 
for ansættelsesændringer. Målopfyldelsen var på dette område kun 85 pct. 
i 1999 og 80 pct. i 2000. 
 
Analysen af Told*Skats opfyldelse af sine resultatmål viser, at det på en 
række områder vil være hensigtsmæssigt at revurdere enten måltallenes 
størrelse og/eller deres operationalisering, f.eks. i tilknytning til de totale 
reguleringer på kontrol- og revisionsområdet og opgørelsen af momsom-
sætningen i de kontrollerede selskaber i forbindelse med selskabslignin-
gen.  
 
Så længe der ikke er opstillet resultatmål for alle aktiviteterne i Told*Skat, 
er en opfyldelse af resultatmålene ikke i sig selv et udtryk for, at 
Told*Skat i aftaleperioden er blevet en mere produktiv organisation. En 
opfyldelse af resultatmålene er derimod i højere grad udtryk for, at orga-
nisationen har ændret i prioriteringen af ressourcer – og dermed udviklet 
sig i retning af de mål, der blev sat i flerårsaftalen. Her er det dog vigtigt 
at bemærke, at Told*Skat i dag hører til i gruppen af offentlige institutio-
ner, der måler mest for så vidt angår ressourcer og resultater. Det har mu-
liggjort, at der er opstillet forholdsvis mange detaljerede resultatmål for 
Told*Skat sammenlignet med andre offentlige institutioner.  
 
For en nærmere gennemgang af Told*Skats resultater i aftaleperioden 
henvises der til kapitel 3. 
 
Told- og skatteregionernes produktivitet 
For en stor organisation som Told*Skat er spørgsmålet om produktivitet 
yderst relevant. Det er derfor i budgetanalysen på udvalgte områder ana-
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lyseret, dels hvordan produktiviteten har udviklet sig i aftaleperioden, dels 
hvad der kan opnås af produktivitetsgevinster, hvis de mindre produktive 
regioner bringes på niveau med (eller i nærheden af) resultaterne i de mest 
produktive regioner. Analyserne er baseret på historiske tal – dvs. med 
allerede kendt teknologi, organisation, medarbejdersammensætning og 
kontrolstrategi. Resultaterne af analyserne kan derfor kun bruges som 
indikatorer for mulige forbedringer. I analyserne indgår således ikke den 
mulige udvikling, der f.eks. kan opnås med en øget digitalisering af 
Told*Skats forvaltning. 
 
Produktivitetsanalyserne, der dækker over ca. 37 pct. af Told*Skats sam-
lede ressourceforbrug i 2000, er foretaget såvel over tid som på tværs af 
told- og skatteregionerne, dvs. som benchmarking-analyser. Tilgangsvink-
len har været DEA-metoden, der i de seneste år er blevet en metode, der 
mere og mere bruges til at vurdere især offentlige institutioners produkti-
vitet. 
 
Produktivitetsanalyserne er gennemført på områderne 1) kontrol og revi-
sion, 2) information og vejledning, 3) motorekspeditioner, 4) sagsbe-
handling, 5) toldområdet og 6) restanceområdet. 
 
Analyserne viser, at der generelt har været en tilfredsstillende stigning i 
produktiviteten på de udvalgte områder i perioden 1998-2000. Stignin-
gen i produktiviteten har været størst på sagsbehandlingsområdet, mens 
produktiviteten har været nærmest uændret på informations- og vejled-
ningsområdet. 
 
DEA-analyserne viser også et beregnet produktivitetspotentiale, der vil kun-
ne realiseres, hvis de mindre produktive regioner kommer op på niveau 
med (eller i nærheden af) de mest produktive regioner. Analyserne giver 
mulighed for at skønne over et samlet potentiale for regionerne som hel-
hed på de udvalgte områder. Specielle forhold i de enkelte regioner kan 
betyde, at placeringen ikke udelukkende er udtryk for produktiviteten. 
Disse forhold udtrykker, at metoden ikke tilsigter at give en perfekt be-
skrivelse af virkeligheden i den enkelte region, men derimod tegner et 
mere overordnet billede af de enkelte regioner i sammenhæng. Samlet 
viser analyserne således et beregnet frigørelsespotentiale på i alt 205 – 339 
årsværk på de udvalgte områder i Told*Skat.  
 
Det skal nævnes, at Told*Skat tager forbehold for analyserne. 
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For en mere uddybende gennemgang af produktivitetsanalyserne af told- 
og skatteregionerne henvises der til kapitel 4.  
  
Told*Skats udviklingstiltag 
Udviklingsmålene for Told*Skat i perioden 1998-2001 er opstillet med 
henblik på at sikre, at Told*Skat udvikler sig i retning af større omstil-
lingsparathed og stigende effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. I det 
følgende sammenfattes kort de mest betydningsfulde udviklingstiltag i 
Told*Skat i perioden 1998-2001, og der henvises til kapitel 5 for en mere 
uddybende gennemgang.  
 

• Told*Skat har i aftaleperioden forstærket indsatsen mod økono-
misk kriminalitet – herunder øget samarbejdet med andre myn-
digheder (blandt andet politiet) om bekæmpelse af økonomisk 
kriminalitet. 

 
• Den nye kontrolstrategi, der blev iværksat i januar 1998, har 

medført, at kontrolindsatsen generelt er blevet mere ensartet på 
landsplan. Den stramme styring af regionernes kontrolindsats til-
sidesatte imidlertid i visse tilfælde en ellers sund risikobetragtning 
i regionernes kontrolplanlægning. Fra og med 2001 er der derfor 
skruet ned for detaljeringsgraden i de fra Told- og Skattestyrelsen 
udmeldte kontroller, således at regionerne i højere grad selv kan 
vælge de egnede kontrolemner på baggrund af en risiko- og væ-
sentlighedsbetragtning.  

 
• Told*Skat har i aftaleperioden opfyldt udviklingsmålet om en 

omlægning af toldområdet. Den 1. januar 1998 blev der indført 
en ny toldstruktur, hvor der blev etableret otte selvstændige told-
centre. Omstruktureringen medførte, at alle toldopgaver i 
Told*Skat nu er samlet ved syv told- og skatteregioner, der hver 
især har ansvaret for et toldcenter for et givet geografisk område, 
der følger regionsgrænserne. Desuden blev der etableret et særligt 
toldcenter for københavnsområdet, Toldcenter København. 

 
• Som led i flerårsaftalen for Told*Skat i perioden 1998-2001 blev 

der opstillet et udviklingsmål om oprettelsen af et såkaldt ’kon-
trollørkorps’, hvortil de medarbejdere, der ikke kunne opkvalifice-
res til de fremtidige udfordringer, skulle overføres. I retrospekt 
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kan det konstateres, at kontrollørkorpset ikke var nogen succes – 
specielt ikke økonomisk. Det viste sig hurtigt, at den forudsatte 
afgang fra korpset ikke skete, hvilket dels skyldes, at de medarbej-
dere, der var udpeget til korpset havde vanskeligt ved at få andet 
arbejde, dels fordi tjenestemændene fokuserede meget på deres 
rådighedsløn. Den manglende afgang betød, at det blev besluttet 
at afvikle korpset (og dets på det tidspunkt ca. 350 medarbejdere) 
fra og med 1999. Udpegning af de resterende 150 årsværk, der 
oprindeligt også skulle have været en del af korpset, fandt aldrig 
sted. Afviklingen af kontrollørkorpset vil – når den er tilendebragt 
med udgangen af 2002 – have kostet ca. 400 mio.kr. 

 
• Der blev i 1998 formuleret en skriftlig personalepolitik for med-

arbejderne i Told*Skat. Strategierne på personaleområdet har til 
formål at sikre, at Told*Skat til stadighed har den fornødne ar-
bejdskraft til løsning af Told*Skats opgaver. Strategierne fokuserer 
derfor på forhold som blandt andet personalesammensætning, re-
kruttering og afgang, valg af ansættelsesform, fastholdelse af højt 
kvalificerede medarbejdere og alderssammensætningen. Persona-
lepolitikken har siden 1998 bidraget til at forbedre kompetence-
niveauet i Told*Skat, og til at organisationens kompetencer i dag i 
højere grad er målrettet de faglige udfordringer.    

 
• Der er i aftaleperioden gjort en stor indsats i tilknytning til opkva-

lificering af medarbejderne i Told*Skat. Efteruddannelsen af 
medarbejderne er generelt blevet gjort mere behovsstyret og mål-
rettet. Der er således sket en betydelig vækst i antallet af medar-
bejdere, der har gennemført eller er i færd med at gennemføre 
Spydspidsuddannelsen, ligesom der i 1999 er iværksat en ny og me-
re målrettet assistentuddannelse. Endelig er der i 2000 etableret en 
såkaldt HA-jur/skat-uddannelse, som skal bidrage til at sikre re-
krutteringen af en del af den fremtidige arbejdsstyrke. 

 
• Kvalifikationssituationen i Told*Skat er bedret markant siden 

1997, og det er lykkedes Told*Skat at komme ud af den ’tredob-
belte kvalifikationsklemme’, som blev identificeret i den forrige 
budgetanalyse af organisationen. Opkvalificeringsbehovet er såle-
des blevet reduceret fra 1.062 årsværk i 1997 til 626 årsværk i 
2000. Det skyldes til dels de udviklingstiltag, der i aftaleperioden 
er gennemført i forhold til Told*Skats personale-, uddannelses- og 
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lønpolitik. Hovedparten af disse udviklingstiltag er imidlertid 
først iværksat i 1999 og 2000, hvorfor det må forventes, at de og-
så i de kommende år vil bidrage til at forbedre kompetencesituati-
onen yderligere. Reduktionen i underskuddet af A-kompetencer 
og reduktionen i overskuddet af B- og C-kompetencer hænger så-
ledes – om end sammenhængen ikke er fuldstændig entydig – i 
høj grad sammen med dels etableringen (og afviklingen) af kon-
trollørkorpset, dels muligheden (der indgik i den nuværende fle-
rårsaftale) for rekruttering af 200 nye årsværk. 

 
• Told*Skat har i aftaleperioden haft succes med at nedbringe 

sygefraværet blandt medarbejderne. Hvor Told*Skats sygefravær i 
1996 var næsten 3,5 dage over gennemsnittet i staten som helhed, 
er det nu reduceret til det gennemsnitlige niveau i staten. Denne 
reduktion har betydet en gennemsnitlig frigørelse af ressourcer på 
ca. 45 årsværk om året, som forudsat i flerårsaftalen.   

 
• I perioden 1998-2000 har Told*Skat samlet brugt omkring 600 

mio.kr. om året til drift, vedligeholdelse og udvikling af en lang 
række IT-systemer. Heraf udgør investeringerne i nye systemer 
(blandt andet Erhvervssystemet, SAP R/3, År 2000-sikring, Let-
Løn samt Inter- og intranet faciliteter) i alt ca. 475 mio.kr. Hertil 
kommer et forholdsvis betydeligt forbrug af interne ressourcer, 
svarende til i alt ca. 95 mio.kr. i lønsumsmidler.  

 
• Der er i aftaleperioden sket en integration af de erhvervsrettede 

systemer i Told*Skat. Der er dog fortsat tale om en fragmenteret 
IT-infrastruktur i Told*Skat, hvor en række vigtige edb-systemer 
fortsat ikke kommunikerer optimalt med hinanden på grund af 
tilskæringen af Det Integrerede Erhvervssystem. Indførsel af Inter-
net- og datawarehouseteknologi har dog i vidt omfang opvejet 
denne ulempe. 

 
• Told*Skat har i aftaleperioden gjort et stort stykke arbejde for at 

forbedre borgernes og virksomhedernes digitale samspil med 
Told*Skat via Internettet. Her kan f.eks. nævnes borgernes ad-
gang til digitale løsninger vedrørende forskudsregistrering, selvan-
givelse og ejendomsvurdering, og virksomhedernes adgang til di-
gitale indberetningsløsninger vedrørende blandt andet moms og 
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A-skat. Endelig er Intranettet blevet et centralt omdrejningspunkt 
for den interne kommunikation i Told*Skat. 

 
• En forholdsvis stor del af Told*Skats IT-investeringer i aftaleperi-

oden har været påvirket af, at det ikke var muligt at udvikle Er-
hvervssystemet efter de oprindelige planer, og at Told*Skat derfor 
har været nødt til at udvikle og idriftsætte erstatningssystemer. 
Som følge af den teknologiske udvikling i de seneste år, vurderes 
det dog, at såvel de gennemførte som de fremtidige løsninger ved-
rørende dels erhvervssystemerne, dels de øvrige elementer i udvik-
lingen af Told*Skats edb-arbejdsplads (dvs. modernisering af edb-
udstyr og anskaffelse af PC´ere og kontorautomationsværktøjer) 
rummer en samlet funktionalitet, der bidrager til Told*Skats pro-
duktivitet, svarende til det forventede ved en gennemførelse af det 
i midten af 1990´erne planlagte Erhvervssystem. Der er således 
ingen tvivl om, at IT-investeringerne har bidraget til, at 
Told*Skat i dag fremstår som en mere produktiv og effektiv orga-
nisation end ved starten af aftaleperioden. En relativ stor del af 
investeringerne er imidlertid først foretaget i 2000 og 2001, hvor-
for gevinsterne heraf først vil blive realiseret i de kommende år. 

 
• Told*Skat har i aftaleperioden arbejdet systematisk med Kvali-

tetsmodellen for den Offentlige Sektor. Formålet hermed er at 
sikre et fokus på brugerne, effektive arbejdsgange, kvalitet i ydel-
serne, løbende forbedringer samt inddragelse af medarbejderne. 
Det er tanken, at kvalitetsmodellen fremover skal være den strate-
giske platform for Told*Skat – såvel centralt i Told- og Skattesty-
relsen som lokalt i told- og skatteregionerne samt toldcentrene. 

 
Brugernes tilfredshed med Told*Skat 
I forbindelse med at Told*Skat har valgt at bruge kvalitetsmodellen for 
den offentlige sektor som grundlag for organisationens strategiske udvik-
ling, er der blevet skabt et fundament for regelmæssigt at spørge brugerne 
om deres tilfredshed med Told*Skat. 
 
Told*Skat har gennemført forskellige undersøgelser af brugernes tilfreds-
hed med organisationen siden 1993. I indeværende aftaleperiode (1998-
2001) har Told*Skat på nuværende tidspunkt gennemført tre forskellige 
brugertilfredshedsundersøgelser. Muligheden for at sammenligne resulta-
terne af brugertilfredshedsundersøgelserne over tid er meget vigtig, idet 
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det blandt andet er vanskeligt at finde andre organisationer, som 
Told*Skat umiddelbart kan sammenlignes med. Som følge af blandt an-
det ændringer i spørgemåden er det imidlertid ikke muligt at sammenlig-
ne alle Told*Skats brugertilfredshedsundersøgelser over tid, men med den 
metode, der har været brugt i forbindelse med de seneste brugertilfreds-
hedsundersøgelser, synes der nu at være fundet et fornuftigt grundlag for 
fremtidige undersøgelser, således muligheden for sammenligninger sikres. 
 
Der er ikke udarbejdet opdaterede brugertilfredshedsundersøgelser til 
brug for denne budgetanalyse. Analyserne af brugernes tilfredshed med 
Told*Skat bygger i stedet på tidligere gennemførte undersøgelser, hvoraf 
den seneste er fra august 2000. 
 
Det kan konstateres, at brugernes tilfredshed med Told*Skat ligger på et 
relativt højt niveau på de fleste områder – det gælder både, når der foku-
seres på virksomhedernes tilfredshed med told- og skatteregionerne og 
toldcentrene, og når der ses på de professionelle brugeres tilfredshed med 
Told*Skat.  
 
Det er desuden brugernes generelle vurdering, at Told*Skats ydelser er af 
stor betydning for dem. 
 
Brugerundersøgelserne viser også, at Told*Skat især på to områder bør 
forbedre serviceniveauet. For det første er virksomhederne (i både 1996 
og 1999)  mindre tilfredse med måden, hvorpå Told*Skat inddriver re-
stancer – både for så vidt angår oplysninger omkring rettigheder og plig-
ter under udlægsforretningen og forståeligheden af udlægsspecifikationer 
og kontoudtog. For det andet er især de professionelle rådgivere, men 
også de virksomheder, der er i kontakt med toldcentrene, utilfredse med 
Told*Skats evne til at give en ensartet behandling i forbindelse med kon-
troller og afgørelser.   
 
I det omfang det er muligt at sammenligne brugernes tilfredshed med 
Told*Skat over tid, fremgår det, at tilfredsheden ligger på et forholdsvis 
stabilt niveau. Til trods for at denne sammenligning dækker perioden 
1996-1999 og dermed kun en relativt lille del af den nuværende aftalepe-
riode, er det imidlertid bemærkelsesværdigt, at de udviklingstiltag, som 
Told*Skat har gennemført i perioden, ikke direkte har påvirket brugernes 
tilfredshed med organisationen. Hertil skal det dog nævnes, at et vigtigt 
udviklingstiltag som f.eks. udviklingen af de mange internet-faciliteter 
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først er gennemført efter brugertilfredshedsundersøgelsen i 1996 og derfor 
ikke indgik i den undersøgelse. Endelig skal det nævnes, at størstedelen af 
de udviklingstiltag, der er præsenteret i denne rapport først er gennemført 
efter 1999 og derfor først kan forventes at have en indflydelse på resulta-
terne af de kommende brugertilfredshedsundersøgelser. 
 
For en mere uddybende gennemgang af brugernes tilfredshed med 
Told*Skat henvises der til kapitel 6. 
 
Det digitale Told*Skat 
Told*Skat er hvert år i kontakt med en større andel af borgere og virk-
somheder end nogen anden enkeltstående offentlig institution. 
 
Told*Skat har i de senere år arbejdet intensivt på en digitalisering af kom-
munikationen med borgere og virksomheder og har kun – på lige fod 
med de fleste andre offentlige institutioner - i mindre grad fokuseret på 
omlægning af de interne arbejdsprocesser og organiseringen.  
 
Erfaringerne med digital forvaltning i Told*Skat knytter sig blandt andet 
til udviklingen af en række forskellige selvbetjeningsløsninger på 
Told*Skats hjemmeside, udviklingen af det nye toldsystem og LetLøn. 
 
Potentialet for digital forvaltning i Told*Skat synes dog fortsat at være 
stort – det gælder for såvel yderligere digitalisering af kommunikationen 
med borgere og virksomheder som omlægning af de interne arbejdspro-
cesser i organisationen. Potentielle indsatsområder kan i den forbindelse 
være f.eks. personskatteområdet, debitor/restance-systemet og ”det indi-
viduelle Told*Skat”. 
 
Med henblik på at realisere de fulde gevinster ved digital forvaltning, bør 
omstillingsprocessen tage udgangspunkt i en gennemarbejdet strategi. 
Ambitionsniveauet for en sådan strategi bør blandt andet tilpasses organi-
sationens effektivitet i forhold til styring af IT-projekter, den hidtidige 
IT- og leverandørstrategi, udviklingsfilosofi og integration af eksisterende 
systemer. Endvidere bør der i strategien være en konkret stillingtagen til 
forventede omkostninger og gevinster, de organisatoriske aspekter, udvik-
lingen i medarbejdernes kompetencer, adgangen til data og kravene til 
sikkerhed ved digital forvaltning. 
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For en nærmere gennemgang af perspektiverne for det digitale Told*Skat 
henvises der til kapitel 7. 
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Kapitel 2 

Told*Skat i perioden frem til 2001  
 
 
 
 
2.1. Told*Skat i hovedtræk 
 
Told*Skat har til opgave at sørge for, at virksomheder og borgere rettidigt 
betaler de ydelser til det offentlige, som de er forpligtede til – hverken 
mere eller mindre. Told*Skat sørger for indtægter til staten fra ca. 
400.000 virksomheder og 4,6 mio. borgere. Told*Skat opkræver i samar-
bejde med kommunerne omkring 640 mia.kr. om året.  
 
Told*Skats virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksom-
heder og borgere af lovgivningen om skat, told, moms, afgifter og ar-
bejdsmarkedsfonde. Told*Skats arbejdsopgaver omfatter således et stort 
antal forskellige skatte- og afgiftstyper, told efter fælles EU-regler og kon-
takt både med både borgere, virksomheder, fonde mv.  
 
Told*Skats arbejdsopgaver kan overordnet opdeles i følgende hovedfor-
mål, jf. boks 2.1. 
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Boks 2.1. Told*Skats arbejdsopgaver opdelt på hovedformål 
Almen administration. Opgaver vedrørende den almindelige administration rettet mod 
borgere og virksomheder, der knytter sig til den almindelige opkrævning af skatter og 
afgifter. Blandt opgaverne indgår information, grundregistrering, udsendelse og mod-
tagelse af selvangivelser, momsangivelser mv., modtagelse af masseoplysninger fra 
arbejdsgivere, pengeinstitutter mv. samt beregning, opkrævning og udsendelse af 
opgørelser.  
 
Kontrol og inddrivelse. Initiativopgaver rettet mod bl.a. det mindretal af borgere og 
virksomheder, som ikke kan eller vil betale, hvad de skal til det offentlige. Kontrolar-
bejdet skal bl.a. sikre, at unddragelser af skatter og afgifter minimeres, og inddrivelses-
arbejdet skal sikre, at borgere og virksomheder, der skylder det offentlige penge, så 
vidt muligt betaler, hvad de skylder.  
 
Afgørelser. Alle de afgørelser, der træffes i Told*Skat. Der kan f.eks. være tale om 
klagesager i forlængelse af kontrolarbejdet eller vurdering af fast ejendom. Det kan 
også være afgørelser af mere afklarende karakter, hvor en borger eller en virksomhed 
f.eks. anmoder om en bindende forhåndsbesked i forbindelse med en konkret disposi-
tion. 
 
Selskabsligning. Overordnet planlægning og administration samt ligning og kontrol af 
selskaber, fonde mv. Hertil kommer tilsynet med kommunernes ligning og kontrol af 
selskaber i de tilfælde, hvor kommuner eller kommunefællesskaber ifølge aftale løser 
opgaven på statens vegne. Der er tale om et forholdsvis nyt hovedformål, idet 
Told*Skat først overtog ansvaret for selskabsligningen fra kommunerne den 1. juli 
1998. 
 
Hjælpefunktioner. Primært edb-udgifter, der ikke kan fordeles på de øvrige hovedfor-
mål – specielt anskaffelse og vedligeholdelse af edb-udstyr. Hertil kommer husleje, 
kontormaterialer, trykkeudgifter mv. 
 
Generel ledelse og administration. De øverste ledelsesniveauer samt stabsfunktioner 
vedrørende økonomi, personale, bygninger, indkøb, reception, omstilling, betjent-
funktioner mv. 

 
En forholdsvis stor del af Told*Skats opgaver – primært inden for hoved-
området almen administration – er fastlagt i skatte- og afgiftslovgivnin-
gen, og Told*Skat kan derfor ikke påvirke omfanget af arbejdsopgaverne 
væsentligt. Told*Skat har eksempelvis ikke mulighed for selv at bestem-
me, hvor mange selvangivelser, der årligt skal udsendes til borgerne, eller 
hvor mange virksomhedsregistreringer, der skal foretages. På andre områ-
der har Told*Skat i større omfang mulighed for selv at bestemme omfan-
get af arbejdsopgaver, f.eks. i forbindelse med kontrol og inddrivelse. 
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Told*Skats arbejdsopgaver udspringer endvidere af et stort og relativt 
kompliceret lovgrundlag, der løbende ændres.  
Der stilles store krav til Told*Skat. Told*Skats idégrundlag rummer der-
for også en række fundamentale krav til Told*Skats arbejde og fortsatte 
udvikling. 
 
Boks 2.2. Told*Skats idegrundlag 
Told*Skat som myndighed: Told*Skat skal sørge for, at virksomheder og borgere retti-
digt betaler de ydelser til det offentlige, som de er forpligtigede til efter lovgivningen – 
hverken mere eller mindre. 
 
Told*Skats opgaveløsning: Told*Skats arbejde skal udføres med vægt på retssikkerhed 
og forebyggelse, samt fyldestgørende og rettidig information. 
 
Told*Skats organisation: Told*Skat skal gennem løbende udvikling af sin organisation 
og kompetence sikre den fornødne fleksibilitet til fortsat at kunne løse sine opgaver så 
enkelt og effektivt som muligt. 
 
Told*Skats personale: Told*Skat skal være en attraktiv arbejdsplads med gode udvik-
lingsmuligheder for alle. 

 
Organisatorisk består Told*Skat i dag af Told- og Skattestyrelsen, 29 
told- og skatteregioner fordelt over hele landet samt Toldcenter Køben-
havn. 
 
Told- og Skattestyrelsen har ansvaret for Skatteministeriets driftsområde, 
herunder personale og økonomi samt edb- og bygningsadministration. 
Styrelsen yder bistand til Skatteministeren inden for hele driftsområdet. 
Told- og Skattestyrelsen deltager endvidere i det lovforberedende arbejde 
på skatte-, afgifts- og toldområdet samt i det internationale samarbejde på 
disse områder. 
 
De 30 regionale enheder, der er placeret under Told- og Skattestyrelsen, 
varetager inden for hver deres geografiske område de statslige skatte-, af-
gifts- og toldopgaver overfor virksomheder og borgere samt det løbende 
samarbejde med de kommunale skatteforvaltninger. De kommunale skat-
teforvaltninger hører ikke under den statslige skatteadministration, men 
er underlagt et statsligt tilsyn. 
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2.2. Flerårsaftalernes formål og udmøntning 
 
Skatteministeriet har siden 1993 indgået to flerårsaftaler med Finansmini-
steriet om Told*Skats budget. Den nuværende aftale, der dækker perio-
den 1998-2001, efterfølger således en aftale for årene 1994-1997, jf. hhv. 
appendiks 1 og ”Budgetanalyse af Told*Skat”, (marts 1997). Flerårsaftalen 
for 1998-2001 er endvidere blevet suppleret med en tillægsaftale som 
følge af statens overtagelse af ansvaret for selskabsligningen i juli 1998, jf. 
appendiks 2. 
 
Hovedformålet med flerårsaftalerne har været at fastlægge de overordnede 
prioriteringer for Told*Skats aktiviteter og udvikling. Desuden har 
formålet været at skabe budgetsikkerhed for Told*Skat over en flerårig 
periode og derved skabe grundlag for en mere langsigtet planlægning med 
hensyn til økonomi og personale.  
 
Den nuværende flerårsaftale (1998-2001) er desuden suppleret med en 
resultatkontrakt mellem Told*Skat og Skatteministeriets Departement 
samt en direktørkontrakt for told- og skattedirektøren. Told*Skats resul-
tatkontrakt med Departementet for perioden 1998-2001 indeholder 67 
konkrete resultatkrav. På det lokale niveau indgås der endvidere etårige 
kontrakter mellem Told- og Skattestyrelsens afdelinger og de enkelte re-
gionale enheder (dvs. de 29 regioner og Toldcenter København). I disse 
kontrakter sker der en mere detaljeret udmøntning af flerårsaftalen. 
 
Told*Skat redegør for opfyldelsen af de resultatkrav, der er opstillet i fle-
rårsaftalen og resultatkontrakten, i sit årlige virksomhedsregnskab. Et 
vigtigt redskab i forbindelse med evalueringen af Told*Skats målopfyldel-
se er Told*Skats ressourcestyringssystem, REKS, der løbende er blevet 
udviklet og forbedret i de sidste ti år. Eksistensen af REKS gør, at 
Told*Skat i dag hører til i gruppen af offentlige institutioner, der måler 
mest for så vidt angår ressourcer og resultater. REKS muliggør således 
også, at der kan opstilles forholdsvis detaljerede resultatmål for Told*Skat 
sammenlignet med andre offentlige institutioner.  
 
2.3. Told*Skats økonomiske rammer 
 
2.3.1. De økonomiske rammer udstukket i flerårsaftalerne 
Told*Skats økonomiske rammer har siden 1994 været udstukket i to fire-
årige aftaler. Som det fremgår af nedenstående tabel 2.1 var den gennem-
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snitlige udgiftsramme i den første aftaleperiode (1994-1997) en smule 
mindre end i de forudgående tre år (1991-1993). Det fremgår endvidere, 
at det var hensigten at fastholde et nogenlunde uændret udgiftsniveau i 
den anden aftaleperiode (1998-2001).  
Tabel 2.1. Nettoudgiftsrammer 1991-2001 (2001-priser) 
Udgiftsramme (mio.kr. 
årligt) 

1991-1993 
(gnst.) 

1994-1997 
(gnst.) 

1998-2001 
(gnst.) 

2001 
(skøn) 

Planlagt (2)  - - 2.998,5 2.943,0 
Faktisk (1)  3.045,9 2.993,6 3.386,2 3.488,0 
Forskel  - -    387,7    545,0 
     
Pct. i.f.t. planlagt  - - 12,9 pct. 18,5 pct. 

 
1) Diverse bevillingslove og statsregnskaber. 
2) FL98. 
 
Når de faktiske bevillinger i perioden 1998-2001 årligt er omkring 400 
mio. højere end de oprindeligt planlagte, skyldes det først og fremmest 
overtagelsen af ansvaret for selskabsligningen fra kommunerne i 1998, 
men også betydelige merbevillinger i forbindelse med bl.a. ny lovgivning 
og kontrollørkorpset. De budgetmæssige implikationer af disse forhold er 
vigtige at have in mente, når udviklingen i Told*Skats økonomiske ram-
mer vurderes, og de analyseres derfor nærmere i nedenstående afsnit 
2.3.2. 
 
Som det fremgår af ovenstående boks 2.1 kan Told*Skats arbejdsopgaver 
opdeles i seks hovedformål.  
 
Tabel 2.2. Formålsopdeling af budget (pct. af samlet udgiftsbudget) 
1993-2001 

Budgetandel, pct. 1993 1994-1997 1998-2001 2001 
1. Almen administration  41,5 40,6 36,4 34,6 
2. Kontrol og inddrivelse  20,8 23,7 20,2 20,3 
3. Selskabsligning  0,0 0,0 10,8 13,9 
4. Afgørelser  12,3 10,9 9,3 10,1 
5. Hjælpefunktioner  14,4 14,0 13,6 11,5 
6. Generel ledelse og administration
  10,9 10,8 9,8 9,6 

I alt  100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Kilde: Virksomhedsoversigt i diverse finanslove. For perioden 1998-2001 er der tale om 

et gennemsnit af R-, B-, og F-tal. 
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Det fremgår af tabel 2.2, at den relative betydning af udgifterne til almen 
administration og afgørelser er faldet siden 1993. Mens udgifterne til 
kontrol og inddrivelse samt selskabsligning derimod er steget. Denne 
udvikling er sket i overensstemmelse med intentionerne i de to 
flerårsaftaler, hvor det dels har været et implicit krav, at Told*Skat opnår 
de samme resultater inden for almen administration, men med færre 
ressourcer, dels et krav om at kontrolindsatsen styrkes. 
 
2.3.2. Ændringer med budgetmæssige implikationer i forhold til den 

oprindelige flerårsaftale for 1998-2001 
 
Der er - som antydet ovenfor – siden indgåelsen af flerårsaftalen sket nog-
le ændringer i Told*Skats virksomhed, som har haft væsentlige budget-
mæssige implikationer, jf. nedenstående tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3. Væsentligste ændringer med budgetmæssige implikationer 
mio.kr.,2001-priser) 

(mio.kr.) 1998 1999 2000 2001 
(skøn) 

1998-
2001 

Planlagt udgiftsramme (1) ..............
3040,7 3036,5 2973,6 2943,0 2998,5 

Faktisk udgiftsramme (1) ...............
3101,7 3444,1 3510,9 3488,0 3386,2 

Forskel (1)......................................
61,0 407,6 537,3 545,0 387,7 

Heraf    

Engangsudgifter til ny lovgivning ... 62,7 40,2 35,0 46,6 46,1 
Selskabsligning ............................... 90,7 362,4 360,6 362,4 294,0 
Spillemyndigheden......................... 0,0 0,0 0,0 12,8 3,2 
Tinglysningsafgiften ....................... 0,0 0,0 3,1 3,1 1,5 
Kontrollørkorps ............................. 22,2 59,1 42,6 18,3 35,6 
Selskabstømmer-sager..................... 14,9 4,6 0,0 10,0 7,4 
Effektivisering af indkøb og ud-
bud ................................................ 0,0 0,0 -25,0 -55,5 -20,1 
Nettoforbrug af opsparing .............. -132,7 -48,7 198,1 180,0 49,2 
Andet............................................. 3,4 -10,1 -77,2 -32,7 -29,2 
I alt ................................................ 61,0 407,6 537,3 545,0 387,7 

 
Anm.: 1) Jf. tabel 2.1. Endvidere skal det nævnes, at kategorien ”Andet” blandt andet 

indeholder overarbejdsafgift, sygedagpenge og SEA-reform. 
 
I nedenstående fokuseres der nærmere på de væsentligste ændringer med 
budgetmæssige implikationer for Told*Skat. 
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Engangsudgifter til implementering af ny lovgivning 
Flerårsaftalen for 1998-2001 indebærer, at Told*Skat selv afholder de 
første 15 mio.kr. af årets engangsudgifter i forbindelse med implemente-
ring af ny lovgivning, og at engangsudgifter herudover dækkes ved opta-
gelse på tillægsbevillingen med hjemmel i finanslovens bevillingsparagraf. 
Det fremgår af ovenstående tabel 2.3, at Told*Skat i aftaleperioden i gen-
nemsnit har optaget ca. 46 mio.kr. årligt på tillægsbevillingen til dækning 
af engangsudgifter ved ny lovgivning. 
 
Selskabsligning 
Ved lov nr. 1106 af 29. december 1997 besluttedes det, at staten skulle 
overtage ansvaret for selskabsligningen fra kommunerne. Dette skete for-
melt fra den 1. juli 1998. 
 
Den faktiske håndtering af selskabsligningen foregår dog i samarbejde 
med kommunerne og kommunale fællesskaber. 37 kommuner har således 
indgået en aftale med Told*Skat om at løse opgaven alene, og 34 kom-
munale fællesskaber (bestående af i alt 108 kommuner) har indgået en 
aftale om at løse opgaven i fællesskab. Kommunerne honoreres i den for-
bindelse af Told*Skat for håndteringen af selskabsligningen. 
 
Overtagelsen af selskabsligningsopgaven har betydet en forhøjelse af 
Told*Skats udgiftsramme, jf. tabel 2.4. 
 
Tabel 2.4.  Driftsudgifter til selskabsligning 1998-2001 (mio.kr., 2001-
priser) 
  1998 1999 2000 2001 

 (skøn) 
Lønsum..................... 60,0 87,9 90,2 102,0 Told*Skat 
Driftsmidler .............. 10,9 5,7 7,9 10,0 

Honorarer til kommuner ........................ 78,8 291,2 288,8 291,0 
I alt......................................................... 149,7 384,8 386,9 401,0 

 
Anm.: I 1998 er det alene udgifterne i årets fjerde kvartal, der er medtaget. 
 
Når de samlede udgifter til selskabsligning – som de fremgår af tabel 2.4 
– er større end udgifterne nævnt i tabel 2.3, skyldes, det at tabel 2.4 også 
indeholder de udgifter, som Told*Skat allerede selv i forvejen afholdte i 
tilknytning til selskabsligningsopgaven. 
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Spillemyndigheden er en enhed, som er etableret i Told- og Skattestyrel-
sen i 2000. Myndigheden har direkte reference til told- og skattedirektø-
ren, og den har til opgave at varetage 1) administration og kontrol af ge-
vinstgivende spilleautomater, og 2) udvikling og etablering af et centralt 
overvågningssystem, som alle gevinstgivende spilleautomater skal være 
koblet op til inden udgangen af 2001. 
 
Spillemyndigheden samarbejder med de lokale told- og skatteregioner i 
forbindelse med registrering af tilladelsesindehavere i Told*Skats Er-
hvervssystem, opkrævning og inddrivelse af afgifter og gebyrer, samt kon-
trol af lokaler og spilleautomater.  
 
Told*Skat fik i 2001 bevilliget ca. 12 mio.kr. til etablering af Spillemyn-
digheden. I Told- og Skattestyrelsen er der i 2001 beskæftiget 10 årsværk 
i Spillemyndigheden, mens opgaven beskæftiger yderligere 20 årsværk i 
told- og skatteregionerne.  
 
Tinglysningsafgiften 
Foruden overtagelsen af selskabsligningen og Spillemyndigheden har 
Told*Skat i aftaleperioden også overtaget opgaven som afgiftsmyndighed 
fra statsamterne. Opgaven er placeret hos Told- og Skatteregion Høje-
Taastrup, da denne region i forvejen varetager størstedelen af de admini-
strative opgaver vedrørende stempelafgiften for Told*Skat. 
 
Til løsning af opgaven bruges i 2001 ca. 18 årsværk, hvilket tilnærmelses-
vis er det dobbelte af den ressourcetilførsel på ca. 3 mio.kr. årligt, som 
Told*Skat fik fra Indenrigsministeriet (Statsamterne). 
 
Besparelser på Skatteministeriets bevillinger 
I forbindelse med ønsket om dels større effektivisering af de offentlige 
indkøb, dels flere offentlige udbud blev Skatteministeriet – på lige fod 
med alle andre offentlige institutioner – underlagt en dispositionsbe-
grænsning på 24 mio.kr. på Tillægsbevillingen for 2000 og en reduktion 
af driftsrammen på Finansloven for 2001 på yderligere 55 mio.kr., hvoraf 
12 mio.kr. dog efterfølgende blev eftergivet. 
 
Opsparing  
Told*Skat gik ind i den nuværende flerårsaftale med en opsparing på ca. 
240 mio.kr. I 1998 og 1999 havde Told*Skat et faktisk forbrug, der var 

Spillemyndighed 
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Told*Skat i disse to år opsparede yderligere midler. Primo 2000 var 
Told*Skats opsparing derfor på ca. 400 mio.kr. I 2000 og 2001 har 
Told*Skat brugt hele opsparingen – primært på IT-investeringer. 
 
Tabel 2.5.  Udviklingen i Told*Skats opsparing 1993-2002 (primo, 
årets priser)  

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
(skøn)

2002
(skøn)

Løn-
sum.....

15,5 29,1 29,8 42 28,8 11,6 64,8 132,3 163,4 63

Øvrig 
drift.....

66,4 90 158,8 145,8 156,4 225,6 294,6 273,3 48,8 0

I alt ..... 81,9 119,1 188,6 187,8 185,2 237,2 359,4 405,6 212,2 63
 
2.4. Told*Skats personaleforbrug 
 
Lønsumsandelen af Told*Skats samlede udgiftsbudget har i de seneste år 
været marginalt faldende til ca. 60 pct. Årsagen til det marginale fald 
skyldes først og fremmest overtagelsen af selskabsligningsopgaven i 1998, 
som medførte en større vækst i den samlede bevilling end i lønsummen, 
idet en del af arbejdet nu udføres af kommunerne mod betaling fra 
Told*Skat. Lønsumsandelen er dog fortsat ca. to procentpoint større i 
2001 end i 1993. 
 
Tabel 2.6. Udviklingen i lønsummens budgetandel 
 1993 Gnst.

1994-1997
Gnst.

1998-2001
2001 (FL) 

Lønsumsandel, pct. ......... 58,1 61,6 57,3 59,7 
 
Anm.: Lønsumsandelene er beregnet for formål 10 (alm. Virksomhed) og 60 (kontrol-

lørkorps). 
 
Hvis der derimod korrigeres for selskabsligningens betydning for løn-
summens budgetandel har lønsummens budgetandel været svagt stigende 
og i gennemsnit været ca. 63 pct. i årene 1998-2000.  
 
Udviklingen i Told*Skats personaleforbrug (opgjort i antal årsværk) har 
haft en faldende tendens i perioden 1991-2001. I de to aftaleperioder har 
der dog været et nogenlunde ensartet niveau for personaleforbruget på ca. 
5.800 årsværk. 
  

mindre end Told*Skats bevilling på Finansloven, hvilket betød at 



Budgetanalyse af Told & Skat 

 
 

32

Tabel 2.7. Personaleforbrug 1991-2001 
 1991-1993 

(gnst.) 
1994-1997

(gnst.)
1998-2000

(gnst.)
2001 

(FL01)
Årsværk pr. år (gnst.) ...... 6.039 5.782 5.715 5.805

 
Anm.: 1) Diverse finanslove samt ”Budgetanalyse af Told*Skat”, marts 1997. 
 
Tabel 2.7 giver dog kun et meget overordnet indtryk af personaleforbru-
get i Told*Skat. Som det vil fremgå af denne budgetanalyse er der især i 
flerårsaftalen for 1998-2001 sket forholdsvis store personalemæssige æn-
dringer i Told*Skat – bl.a. som følge af etableringen af kontrollørkorpset, 
optagelse af nye opgaver og opkvalificering af kompetencerne i organisa-
tionen. 
 
Told*Skats årsværksforbrug kan ligeledes opdeles på de seks hovedformål, 
jf. nedenstående tabel 2.8.  
 

Tabel 2.8. Formålsopdeling af årsværksforbruget (pct. af samlet års-
værksforbrug) 1993-2000  

Årsværksforbrug, pct. 1993 1994-
1997 

1998-
2000 

2000 

1. Almen administration.......................... 37,5 34,8 31,0 30,1 
2. Kontrol og inddrivelse......................... 33,0 36,9 35,6 35,6 
3. Selskabsligning .................................... 0,0 0,0 4,3 4,8 
4. Afgørelser ............................................ 13,4 12,0 10,7 10,5 
5. Hjælpefunktioner ................................ 0,2 0,3 1,9 1,6 
6. Generel ledelse og administration ........ 15,9 16,0 16,5 17,4 
I alt ......................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Kilde: Virksomhedsregnskab 1999, Told*Skat, p. 26.  
 
Formålsopdelingen af årsværksforbruget viser ligesom tabel 2.2, at der i 
aftaleperioderne er flyttet årsværk fra hovedområderne almen administra-
tion og afgørelser til hovedområderne kontrol og inddrivelse samt sel-
skabsligning. Dette er – som nævnt i ovenstående – sket i overensstem-
melse med intentionerne i flerårsaftalerne. 
 
Opgjort på årsværksforbrug skal det dog bemærkes, at hovedområderne 
kontrol og inddrivelse samt selskabsligning allerede siden den første flerår-
saftale (1994-1997) har vægtet tungere end hovedområdet almen admini-
stration. Det skyldes bl.a., at kontrol- og inddrivelsesområdet er forholds-
vis arbejdskraftintensiv.  
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Hvis der fokuseres på årsværksforbruget i Told- og Skattestyrelsen, skatte-
regionerne og toldcentrene fremgår det, at årsværksforbruget har været 
stigende i Told- og Skattestyrelsen og svagt faldende i told- og skatteregi-
onerne siden 1993. Årsværksforbruget i Told- og Skattestyrelsen har såle-
des i perioden 1998-2000 i gennemsnit årligt været ca. 200 årsværk større 
end i perioden 1994-1997.   
 
Tabel 2.9. Årsværksforbruget opdelt på Told- og Skattestyrelsen og 
told- og skatteregionerne  
Årsværksforbrug 1993 1994-1997

(gnst.)
1998-2000 

(gnst.) 
2000 

Told- og Skattestyrelsen ............... 624 663 834 875 
Skatteregionerne (29 enheder)...... 5.220 5.119 3.875 3.892 
Toldcentrene (8 enheder) ............. - - 804 802 
Kontrollørkorpset ......................... - - 202 74 
I alt ............................................... 5.844 5.782 5.715 5.643 

 
Anm.: Toldcentrene var indtil 1998 en del af skatteregionerne. Kontrollørkorpset blev 

først oprettet i 1998.  I 1998 var der 330 årsværk knyttet til korpset, 202 årsværk 
i 1999, 74 årsværk i 2000 og 0 årsværk i 2001.  

 
Stigningen i årsværksforbruget i Told- og Skattestyrelsen skyldes primært 
overtagelsen af selskabsligningsopgaven. I 2000 var årsværksforbruget 
hertil 181 årsværk (opdelt på hhv. Selskabsrevisionsafdelingen og Sel-
skabsbeskatningsafdelingen). Endvidere skyldes stigningen i årsværksfor-
bruget i Told- og Skattestyrelsen, at en række dekoncentrerede opgaver – 
bl.a. som følge af den ændrede regionsstruktur i København og etablerin-
gen af toldcentrene - er blevet overflyttet til Told- og Skattestyrelsen fra 
told- og skatteregionerne (bl.a. værksted, trykkeri og depot, en særlig en-
hed i region Sønderborg, internationale kontrolopgaver samt ejendoms-
vurderingen)1. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dekoncentrerede opgaver er opgaver, der er udlagt til enkelte regioner, men som løses 
på vegne af Told- og Skattestyrelsen. 
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Tabel 2.10. Told- og Skattestyrelsens personaleforbrug i 1998-2000 
Antal årsværk 1998 1999 2000 1998-

2000 
(gnst,)

Told- og Skattestyrelsen generelt .............. 702 685 694 694

Selskabsrevisionsafdelingen....................... 36 112 112 87

Selskabsbeskatningsafdelingen .................. 34 57 69 53

I alt ......................................................... 772 854 875 834
 
Ændringerne i Told*Skats økonomiske rammer og Told*Skats personale-
forbrug over tid afspejler generelt de resultat- og udviklingsmål, der er sat 
for Told*Skat i flerårsaftalerne. I de følgende kapitler analyseres disse re-
sultat- og udviklingsmål nærmere.  
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Kapitel 3 

Told*Skats resultater i perioden 1998-2000  
 
 
 
 
Som en del af budgetanalysen evalueres den gældende flerårsaftale for 
Told*Skat for perioden 1998-2001. Evalueringen af flerårsaftalen inde-
holder to aspekter. For det første er ressourceanvendelse og målopfyldelse 
vurderet på det grundlag, der blev fastlagt i aftalen. For det andet er hen-
sigtsmæssigheden af de anvendte mål og målemetoder vurderet. Der er 
dog alene tale om en foreløbig evaluering af flerårsaftalen, da 2001 fortsat 
udestår. 
 
I dette kapitel fokuseres der alene på Told*Skats efterlevelse af resultatmå-
lene i flerårsaftalen. I kapitel 4 analyseres produktiviteten i told- og skatte-
regionerne på udvalgte områder nærmere. I kapitel 5 fokuseres der på 
Told*Skats efterlevelse af udviklingsmålene i flerårsaftalen.  
 
Nærværende kapitel giver dermed en status over Told*Skats efterlevelse af 
flerårsaftalens resultatmål på dens egne præmisser. Aftaleteksten er gengi-
vet i appendiks 1.  
 
3.1.   Resultatmålene i flerårsaftalen  
 
De overordnede resultatmål for Told*Skat er fastlagt i aftalerne med Fi-
nansministeriet. Resultatmålene i de to flerårsaftaler er sammenfattet i 
nedenstående boks 3.1. Aftaleteksten for 1998-2001 er gengivet i appen-
diks 1, mens aftaleteksten for 1994-1997 kan findes i ”Budgetanalyse af 
Told*Skat”, marts 1997.  
 



Budgetanalyse af Told & Skat 

36 
 

Boks 3.1. Overblik over resultatmål i de to flerårsaftaler 
 Resultatmål 

1994-1997 
Andel af 

budgettet 
1997 
(pct.) 

Resultatmål 
1998-2001 

Andel af 
budgettet 

2001 (pct.) 

1.Almen 
administrati-
on 

Implicit krav om samme 
resultater med færre res-
sourcer. 

39,2 Implicit krav om samme resultater 
med færre ressourcer. 

34,6 

2.Kontrol og 
inddrivelse 

Kontrol og revision: De 
totale reguleringer øges fra 
2,5 mia.kr. i 1994 til 3,4 
mia.kr. i 1997 (1994-
priser). 
 
Opkrævning og inddrivel-
se: Markant reduktion i 
restancemassen. 

24,4 Kontrol og revision:  
De totale reguleringer øges fra 3,4 
mia.kr. i 1998 til 3,9 mia.kr. i 
2001 (1998-priser). 
I 1998 gennemføres 31.000 
kontroller. Der sker en gennem-
snitlig årlig stigning i antal kon-
troller på 2 pct. i de efterfølgende 
år. 
Momsomsætningen i de kontrolle-
rede virksomheder fastsættes til 
1996-niveauet og øges med gen-
nemsnitlig 2 pct. i de efterfølgende 
år. 
 
Toldkontrol: Produktiviteten på 
toldkontrolområdet skal øges med 
2 pct. årligt. 
 
Opkrævning og inddrivelse: De 
inddrivelige restancer skal reduce-
res fra maksimalt at udgøre 4,5 
mia.kr. i 1998 til 3,9 mia.kr. 2001 
(1998-priser). 

20,3 

3.Selskabs-
ligning 

Ikke et selvstændigt resul-
tatområde. 

0,0 Ansættelsesændringerne skal i 
gennemsnit  udgøre 9,2 mia.kr. 
årligt i årene 1999-2001 (1998-
priser). 
Antallet af kontrollerede virksom-
heder udgør 23.500 i 1999, 
24.200 i 2000 og 25.000 i 2001. 
Den kontrollerede momsomsæt-
ning udgør i årene 1999-2001 
årligt 30 pct. af virksomhedernes 
totale momsomsætning. 
Der skal ske en reduktion af 
spredningen i den regionale 
ligningseffektivitet på mindst 25 
pct. 

13,9 

4. Afgørelser Ingen resultatmål 12,3 Ingen resultatmål 10,1 
5.Hjælpe-
funktioner 

Ingen resultatmål 13,1 Ingen resultatmål 11,5 

6.Generel 
ledelse og 
administrati-
on 

Ingen resultatmål 11,0 Ingen resultatmål 9,6 

I alt  100,0  100,0 

Kilde: ”Aftale mellem Finansministeriet og Skatteministeriet om resultatkrav for 
Told*Skat i perioden 1998-2001” (jf. appendiks 1) og ”Aftale om ressourcer og 
resultatkrav for selskabsligningen frem til og med 2001” (jf. appendiks 2). 
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Det fremgår af boks 3.1, at der med den nuværende flerårsaftale (1998-
2001) er sket en udvidelse af de områder, der er dækket af måltal, men at 
denne udvidelse udelukkende har fundet sted inden for den tredjedel af 
budgettet, der vedrører kontrol og inddrivelse samt selskabsligning. For 
den relativt store andel af budgettet, som vedrører den almindelige skatte-
administration, er der ikke opstillet eksplicitte resultatmål. Her har det 
udelukkende været forudsat, at den generelle effektivisering som ud-
gangspunkt kunne nås ved at nedprioritere opgaverne ressourcemæssigt. 
Der har således ikke været krav om at kunne dokumentere, at den forven-
tede produktivitetsgevinst rent faktisk også er blevet realiseret. 
 
Endelig har der i flerårsaftalerne ikke været opstillet måltal for hverken 
ressourceanvendelsen eller kvaliteten i opgaveløsningen for de ca. 30 pct. 
af budgettet, der vedrører hovedområderne afgørelser, generel ledelse og 
administration samt hjælpefunktioner. 
 
Som sammenfatning kan det konstateres, at de hidtidige resultataftaler 
har medført en ujævn fordeling af resultatkrav på tværs af organisationens 
forskellige opgavetyper. Det kan også konstateres, at den ujævne fordeling 
af resultatkrav har trukket i retning af den ønskede drejning af ressource-
anvendelsen over mod de mere komplicerede opgavetyper – kontrol og 
inddrivelse samt selskabsligning. Risikoen for at den ujævne fordeling af 
resultatkrav skævvrider ressourceanvendelsen i Told*Skat vurderes dog at 
være forholdsvis lille, idet en relativ stor del af Told*Skats arbejdsopgaver 
er fastlagt i skatte- og afgiftslovgivningen – og derfor ikke produktions-
mæssigt kan nedprioriteres. 
 
Det er imidlertid ikke muligt at afgøre, hvorvidt måltallene har bidraget 
til at sikre de ønskede effektiviseringsgevinster og kvalitetsforbedringer i 
Told*Skat som helhed. Det er derfor en væsentlig del af udviklingen af 
styringsmodellen for Told*Skat, at den hidtidige udvikling i retning af at 
udbrede målinger og resultatkrav til en større andel af organisationens 
aktiviteter fortsætter og intensiveres. 
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3.2.  Told*Skats opfyldelse af resultatmålene 
 
Det vurderes i dette afsnit, i hvilket omfang Told*Skat har opfyldt resul-
tatmålene for 1998-2000. Der er således tale om en foreløbig evaluering 
af flerårsaftalen, da 2001 fortsat udestår. 
 
Som det fremgår af ovenstående, har Told*Skats resultatmål i flerårsafta-
len alene fokuseret på hovedformålene kontrol og inddrivelse samt – i 
form af et tillæg til flerårsaftalen - selskabsligning.  
 
Så længe der ikke er opstillet resultatmål for alle aktiviteterne i Told*Skat 
har udviklingen af resultatmålene ikke nogen entydig sammenhæng over 
til udviklingen i organisationens samlede effektivitet. En opfyldelse af 
resultatmålene er derimod alene et udtryk for, at organisationen har drejet 
fokuset i produktionen i retning af de områder, der blev opprioriteret i 
flerårsaftalen.    
 
3.2.1. Resultatopfyldelse i forbindelse med kontrol og inddrivelse 
Arbejdsopgaverne i forbindelse med kontrol retter sig principielt mod 
samtlige virksomheder, mens inddrivelsesarbejdet retter sig mod det fåtal 
af borgere og virksomheder, som ikke kan eller vil betale, det de skal til 
det offentlige. 
 
Hovedformålet kontrol og inddrivelse er i flerårsaftalen opdelt i flere for-
skellige resultatmål inden for følgende tre delområder: 1) kontrol og revi-
sion, 2) told og 3) opkrævning og inddrivelse. Det evalueres i nedenstå-
ende, i hvilket omfang Told*Skat har opfyldt resultatmålene på disse tre 
områder.   
 
Kontrol og revision 
Flerårsaftalen opstiller tre sideordnede resultatkrav til Told*Skats kontrol 
og revision: Større totale reguleringer, flere kontroller samt større moms-
omsætning i de kontrollerede virksomheder. Målvariablene gennemgås i 
nedenstående boks 3.2. 
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Boks 3.2. Definition og operationalisering af målvariable 
Totale reguleringer: Ved totale reguleringer forstås de ændringsbeløb, som Told*Skats 
samlede kontrolindsats overfor virksomheder, selskaber og personer resulterer i. Til de 
totale reguleringer medregnes ændringsbeløb vedrørende told, skat og afgifter (dog 
eksklusiv selskabsskat), hvis ændringen er gennemført på Told*Skats eget initiativ, og 
er resultatet af en egentlig kontrol. Da Told*Skats målsætning er, at virksomheder og 
borgere skal betale den korrekte skat, told eller afgift – hverken mere eller mindre – 
medregnes reguleringer, uanset om de medfører et mer- eller mindreprovenu for stats-
kassen, ligesom periodeforskydninger medregnes. Det er således den numeriske værdi 
af reguleringerne, der indgår i de totale reguleringer. Som følge af statens overtagelse af 
selskabsligningen i 1998 er måltallet for de totale reguleringer reduceret med 0,9 
mia.kr. fra og med 1999. 
 
Antal kontroller: Der er her tale om punktvise kontroller, partielle kontroller eller lov-
område kontroller af skatter og afgifter (dog eksklusiv selskabsskat), samt Told*Skats 
sager vedrørende økonomisk kriminalitet. En punktvis kontrol omfatter kontrol af en 
del af et regnskabsområde eller et lovområde. En punktvis kontrol er kendetegnet ved, 
at den er foranlediget af en henvendelse/anmodning fra andre myndighe-
der/virksomheder. En partiel kontrol omfatter kontrol af en del af et regnskabsområde 
eller et lovområde. En partiel kontrol er kendetegnet ved, at den er initieret af 
Told*Skat, f.eks. på baggrund af en risikovurdering. En lovområde kontrol omfatter 
kontrol af et helt lovområde. Regnskabsposter, -elementer eller –områder kan fravæl-
ges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. I aftaleperioden er der imidlertid 
foretaget en ændring af definitionen af antal kontroller. I 1998 blev lovområde kon-
troller i tilknytning til områderne moms, skat og A-skat registreret under 
fællesbetegnelsen ”integreret kontrol”, mens de tre områder siden 1999 er blevet 
registreret hver for sig. Som en konsekvens heraf blev måltallet forhøjet med 2.600 
kontroller fra og med 1999. Som følge af statens overtagelse af selskabsligningen i 
1998 blev måltallet for antal kontroller for 1999 og frem samtidig nedskrevet med 700 
kontroller.  
Momsomsætning i kontrollerede virksomheder: Momsomsætningen i de kontrollerede 
virksomheder defineres som den samlede momsomsætning i det senest afsluttede ka-
lenderår i de kontrollerede virksomheder. Ved kontrollerede virksomheder forstås her 
de virksomheder, der er kontrolleret ved enten punktvis kontrol, partiel kontrol, lov-
område kontrol eller som led i Told*Skats indsats mod økonomisk kriminalitet. En 
virksomheds omsætning medregnes kun én gang pr. kalenderår, uanset hvor mange 
gange virksomheden er underkastet kontrol. Som følge af statens overtagelse af sel-
skabsligningen i 1998 blev måltallet for momsomsætningen i de kontrollerede virk-
somheder for 1999 og frem nedskrevet med 35 mia.kr. 
 

 
Told*Skats opfyldelse af resultatmålene for kontrol- og revisionsområdet 
fremgår af nedenstående tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Told*Skats opfyldelse af resultatmålene for kontrol og revisi-
on 1998-2000 
 1994-1997

 (gnst.)
1998 1999 

(1) 
2000 

Måltal ................ 3,0 3,4 2,7 3,0 
Resultat.............. 3,4 3,8 3,9 3,8 

Totale reguleringer 
(mia.kr., årets priser) 

Opfyldelse(pct.) . 113 113 144 126 
 

Måltal ................ - 31.260 33.500 34.200 
Resultat.............. - 35.836 35.658 36.171 

Antallet af kontroller 

Opfyldelse(pct.) . - 115 106 106 
 

Måltal ................ - 597 586 613 
Resultat.............. - 702 805 874 

Momsomsætningen i de 
kontrollerede virksomheder 
(mia.kr., årets priser) Opfyldelse(pct.) . - 118 137 143 

 
Anm.; 1) Fra og med 1999 er måltallene excl. ligning af selskaber. Måltallene er derfor 

fra 1999  reduceret med 0,9 mia.kr. i totale reguleringer, 700 kontroller og 35 
mia.kr. i kontrolleret momsomsætning. 

 
Det fremgår af tabel 3.1, at Told*Skat i 1998-2000 har opfyldt alle resul-
tatmålene for kontrol og revision – og i nogle tilfælde endda med god 
margin. Såvel antallet af kontroller som kontrolleret momsomsætning er 
øget med mere end gennemsnitlig 2 pct. årligt. 
   
Målet for størrelsen af de totale reguleringer er ligeledes overopfyldt  – i 
1999 med 44 pct. og i 2000 med 26 pct. 
 
Det fremgår endvidere af tabel 3.1, at de faktisk gennemførte reguleringer 
i 1999 og 2000 er på cirka samme niveau som de gennemførte regulerin-
ger i 1998 – til trods for det forhold, at der i perioden er overflyttet res-
sourcer fra kontrol- og revisionsområdet til selskabsligningsområdet.  
 
De totale reguleringer er opnået gennem flere forskellige aktiviteter. 
Hovedparten af reguleringerne knytter sig til skatte- og afgiftskontrollen. 
En mindre del kan henføres til toldområdet, mens en marginal del af de 
totale reguleringer kan henføres til servicebesøg, vejledningsmøder, 
motorekspeditioner samt andre afgørelser, jf. nedenstående tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. De totale reguleringer opdelt på aktivitetsområder (pct.) 
Aktivitetsområder 1998 1999 2000
Skatte- og afgiftskontrol (vurderinger, punktvise-, partielle og 
lovområdekontroller, arbejdsgiverkontrol mv.) ..........................

86 91 88

 
Told (smuglerikontrol, vurdering af angivelser, punktvise-, 
partielle og lovområdekontroller samt FEOGA) ........................

13 8 11

 
Servicebesøg, vejledningsmøder, motorekspeditioner samt 
andre afgørelser ........................................................................

1 1 1

I alt .......................................................................................... 100 100 100
 
Told*Skats resultater på kontrol- og revisionsområdet bør ses i forhold til 
organisationens årsværksforbrug. Regionernes årsværksforbrug i tilknyt-
ning til de totale reguleringer fremgår af nedenstående tabel 3.3.  
 
Tabel 3.3. Told- og skatteregionernes årsværksforbrug i tilknytning til 
de totale reguleringer  
 1998 1999 2000 
Antal årsværk .................................................. 1.573 1.364 1.271 
Pct. af Told*Skats samlede årsværksforbrug..... 27,4 23,7 22,5 

 
Anm.: I 1998 er tallet inklusiv Told*Skats årsværksforbrug til selskabsligning, som 

skønnes at have været ca. 100 årsværk. Ressourceforbruget i 1998 er for sidste 
kvartal renset for den nye selskabsligningsopgave, hvor Told*Skat overtog opga-
ven fra kommunerne. Som skitseret i tabel 3.2 omfatter tabel 3.3 også ressourcer, 
hvis primære opgave ikke vedrører skatte- og afgiftskontrollen. Procentfordelin-
gen af det samlede årsværksforbrug er baseret på antal årsværk i regionerne, som 
er divideret med det samlede (faktiske) årsværksforbrug i Told*Skat, jf. Finanslo-
ven og tabel 8.5. Samme fremgangsmåde er gældende for tabel 3.4 og tabel 3.6. 

 
Det fremgår af tabel 3.3, at årsværksforbruget til kontrol og revision i 
1999 og 2000 er svagt faldende fra 1999 til 2000 – det gælder også i for-
hold til Told*Skats samlede årsværksforbrug, hvor det falder fra ca. 23,7 
pct. i 1999 22,5 pct. i 2000. Faldet kan hovedsagligt tilskrives de færre 
ressourcer, der anvendes til skatte- og afgiftskontrol, jf. nedenstående tabel 
3.4.  
 
Hovedparten af reguleringerne gennemføres som nævnt ovenfor på skat-
te- og afgiftskontrolområdet. Her er årsværksforbruget reduceret fra 1.034 
i 1998 til 826 årsværk i 2000. Set i forhold til udviklingen i Told*Skats 
samlede årsværksforbrug er forbruget også her svagt faldende –  fra 15,7 
pct. i 1999 og 14,6 pct. i 2000, jf. tabel 3.4.  
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Tabel 3.4. Told- og skatteregionernes årsværksforbrug på skatte- og 
afgiftskontrol 
 1998 1999 2000
Antal årsværk ....................................................... 1.034 903 826
Pct. af Told*Skats samlede årsværksforbrug.......... 18,0 15,7 14,6

 
Anm.: I 1998 er tallet inklusiv årsværksforbruget til selskabsligning. Ressourceforbruget 

i 1998 er for sidste kvartal renset for den nye selskabsligningsopgave, hvor 
Told*Skat overtog opgaven fra kommunerne. 

 
Told*Skats overopfyldelse af resultatsmålet for totale reguleringer synes at 
skulle ses som en konsekvens af to ting: 1) en uforholdsmæssig stor ned-
skrivning af måltallet på 900 mio.kr. i 1999 og frem, og 2) at der i 1999 
og 2000 har været en lidt større andel af de samlede reguleringer, der 
skyldes enkeltreguleringer på 50 mio.kr. eller derover sammenlignet med i 
1998.  
 
Der er i budgetanalysen endvidere gennemført en benchmarking af told- 
og skatteregionernes produktivitet i forbindelse med skatte- og afgiftskon-
trollen, jf. nedenstående kapitel 4.   
 
Toldområdet 
Toldområdet er et nyt selvstændigt punkt i den nuværende flerårsaftale. 
Told*Skat skal ifølge flerårsaftalen have gennemsnitlige årlige produktivi-
tetsstigninger på toldkontrolområdet på 2 pct. Disse produktivitetsstig-
ninger er udmøntet i konkrete måltal på tre kontrolparametre – regule-
ringer, toldværdi og antal fysiske varekontroller. Produktionsmålene er 
principielt de samme som på kontrol- og revisionsområdet.  
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Tabel 3.5. Told*Skats opfyldelse af resultatmålene på toldkontrol-
området 1998-2000 
  1998 1999 

 
2000

Måltal ................ 110 115 120
Resultat.............. 120,6 93 99,6

Reguleringer vedr. told (mio.kr., 
årets priser) 

Opfyldelse(pct.) . 110 80 83
 

Måltal ................ 5.200 10.000 20.000
Resultat.............. 6.467 31.313 25.839

Antal fysiske varekontroller 

Opfyldelse(pct.) . 124 313 129

Måltal ................ 1,9 5,0 4,9
Resultat.............. 15,1 9,7 12,0

Kontrolleret toldværdi (mia.kr., 
årets priser) 

Opfyldelse(pct.) . 784 196 244
 
På toldkontrolområdet opfyldte Told*Skat i 1998 alle tre måltal. I 1999 
og 2000 har målopfyldelsen i tilknytning til reguleringer imidlertid kun 
været ca. 80 pct. Dette skal ses som en konsekvens af såvel højere måltal 
som dårligere resultater. 
 
Årsagen til den høje målopfyldelse i 1999 i tilknytning til fysiske varekon-
troller er, at der er sket en opprioritering af kontrollen i forbindelse med 
internet- og fjernhandel, hvor der især er konstateret ulovlig indførsel af 
doping- og lægemidler samt narkotika.  
 
Ved fastsættelsen af måltallene for kontrolleret toldværdi var Told*Skat 
ikke i besiddelse af historiske resultater, der kunne lægges til grund for 
målfastsættelsen. Der blev derfor fastsat et mål på to procent af den sam-
lede toldværdi, svarende til 1,9 mia.kr. i 1998. På baggrund af erfaringer-
ne fra 1998 blev måltallet for 1999 og frem opjusteret til fem procent af 
den samlede toldværdi, svarende til ca. 5 mia.kr. I 1999 var målopfyldel-
sen 196 pct. og 244 pct. i 2000. På baggrund af den store målopfyldelse i 
2000 synes der dog fortsat at være behov for en revurdering af de fremti-
dige måltal for kontrolleret toldværdi. 
 
Årsværksforbruget i tilknytning til toldkontrol fremgår af nedenstående 
tabel 3.6.  
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Tabel 3.6. Told- og skatteregionernes årsværksforbrug på toldkontrol 
1998-2000 
Antal årsværk 1998 1999 2000 
Fysiske varekontroller............................................. 46 43 
Regnskabskontrol...................................................

75 
55 59 

I alt ........................................................................ 75 101 102 
Pct. af Told*Skats samlede årsværksforbrug............ 1,3 1,8 1,8 

 
Anm.: Særskilt opgørelse på årsværksforbruget på fysisk varekontrol kan ikke laves for 

1998, idet kontrollen var slået sammen med regnskabskontrol mv. (REKS-
områderne 3.08, 3.09 og 3.11-3.14). Årsværksforbruget på fysiske varekontroller 
er i 1999 og 2000 opgjort på REKS-område 3.11. Årsværksforbruget på kontrol-
leret toldværdi er opgjort på REKS-områderne 3.12-3.14.  

 
Etableringen af toldcentrene i 1998 og de manglende erfaringer med op-
stilling af måltal på området betyder, at det ikke umiddelbart giver me-
ning at vurdere produktivitetsudviklingen fra 1998 til 1999. I nedenstå-
ende tabel 3.7 vurderes produktivitetsudviklingen derfor alene for perio-
den 1999-2000.  
 
Tabel 3.7. Produktiviteten på toldkontrolområdet 1999-2000 
(1999=100) 
 1999 2000
Antal fysiske varekontroller ............................................ 100 83
Kontrolleret toldværdi.................................................... 100 123
Reguleringer vedr. told................................................... 100 107
Gnst............................................................................... 100 104
Årsværk.......................................................................... 100 101
Produktivitet.................................................................. 100 103

 
Det fremgår af tabel 3.7, at Told*Skat har opfyldt resultatsmålet om en 
produktivitetsstigning på 2 pct., idet produktiviteten steg med 3 pct. fra 
1999 til 2000. Det har dog ikke været muligt at vurdere produktivitets-
udviklingen i de foregående år, som resultatsmålet ellers lagde op til.  
 
Vurderingen af produktiviteten på toldkontrolområdet skal endvidere ses 
i forhold til det faktum, at arbejdet også i høj grad vedrører en række an-
dre områder, der ikke berører skatteprovenuet, f.eks. smugleri af fødeva-
rer, narkotika, cigaretter, mv. På toldområdet er omfanget af reguleringer 
således ikke i samme grad som på andre områder dækkende for resulta-
terne af den udførte kontrolindsats. 
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Endelig er der fastsat fem produktionsmål for toldkontrolniveauet på 
forsendelses- og FEOGA-området. Disse mål indgår ikke i flerårsaftalen, 
men er i stedet fastsat af EU. Da produktionsmålene endvidere ikke di-
rekte kan sammenstilles med årsværksforbruget hertil, lader de sig imid-
lertid ikke indgå i en produktivitetsvurdering af Told*Skat på toldkon-
trolområdet. For en nærmere uddybning af de fem produktionsmål hen-
vises derfor til Told*Skats virksomhedsregnskab.  
 
Opkrævning og inddrivelse 
Flerårsaftalen indeholder også et resultatkrav til opkrævnings- og inddri-
velsesområdet: De inddrivelige restancer skal reduceres fra maksimalt at 
udgøre 4,5 mia.kr. i 1998 til 3,9 mia.kr. 2001 (1998-priser). 
 
Boks 3.3.  Definition af inddrivelige og ikke-inddrivelige restancer 

Inddrivelige restancer er restancer på told, skatter og afgifter, der er optaget i 
Told*Skats debitor-/restancesystem, selskabs- og fondsskatteregistrene på virksomhe-
der, som ikke er under bobehandling mv., samt restancer i regionsbogholderierne. 
 
Skillelinien mellem inddrivelige og ikke-inddrivelige restancer er Told*Skats mulighed 
for at anvende de normale inddrivelsesredskaber (rykker, udlæg, lønindholdelse, af-
dragsordninger mv.) overfor virksomheder, eller om virksomhederne er underlagt en 
form for bobehandling (betalingsstandsning, konkurs, likvidation mv.).   

 
Told*Skats opfyldelse af resultatsmålet for inddrivelige restancer fremgår 
af nedenstående tabel 3.8. Det skal bemærkes, at hvor resultatsmålet i 
flerårsaftalen er sat til størrelsen af de inddrivelige restancer primo de for-
skellige år, så opgør Told*Skat restancerne ultimo hvert år. Dette har ført 
til en fremrykning af måltallene, således måltallet for eksempelvis 2001 på 
3,9 mia.kr. (1998-priser) i stedet er måltallet for 2000, svarende til 4,1 
mia.kr. (årets priser).  
 
Tabel 3.8. Told*Skats opfyldelse af resultatsmålet for opkrævning og  
Inddrivelse 1998-2000  

  1994-
1997 

(gnst.) 

1998 1999 2000 1998-
2000 

(gnst.) 
Måltal ................ 4,7 4,2 4,1 4,1 4,1 
Resultat.............. 4,5 4,4 4,2 4,3 4,3 

Inddrivelige re-
stancer (mia.kr., 
årets priser) Opfyldelse(pct.) . 104 96 98 96 96 

 
Måltallet for inddrivelige restancer i Told*Skat var ultimo 2000 på 4,1 
mia.kr. Restanceoplysningerne er i 2000 opgjort til 4,3 mia.kr., hvilket 
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svarer til en målopfyldelse på 96 pct.  Sammenholdt med opgørelsen for 
1999 er der således i 2000 sket en ugunstig udvikling i restancerne, og 
målopfyldelsen er nu tilbage på 1998-niveauet.  
 
Af opgørelsestekniske årsager indeholder de ovennævnte restancetal dog 
nogle reelt ikke-inddrivelige restancer. Ved årsafslutningen i årene 1998-
2000 er der for de store restancer i regionsbogholderierne – det vil sige 
restancer over 500.000 kr., rapportsager dog over 200.000 kr. – manuelt 
opgjort de restancer, der vedrører virksomheder, som er underlagt en 
form for bobehandling, samt de restancer, hvor inddrivelsen er stillet i 
bero, eller hvor der er givet henstand (dvs. vil sige reelt ikke-inddrivelige 
reestancer). Endvidere er de restancer i rapportsager, hvor restancen af 
systemmæssige grunde ikke kan udgiftsføres som uerholdelig, opgjort. De 
reelt inddrivelige restancer fremgår af nedenstående tabel 3.9. 
 
Tabel 3.9. Reelt inddrivelige restancer 1998-2000 (mia.kr.) 
Mia.kr. 1998 1999 2000 
Samlede inddrivelige restancer .................................... 4,4 4,2 4,3 
Reelt ikke-inddrivelige restancer.................................. 1,1 1,2 1,4 
Reelt inddrivelige restancer ......................................... 3,3 3,0 2,9 

 
Det kan på baggrund af ovenstående konstateres, at der synes at være 
behov for en revurdering af måltallet på restanceområdet, således kun de 
reelt inddrivelige restancer indgår heri.  
 
Årsværksforbruget på opkrævning og inddrivelsesområdet har nærmest 
været uændret i perioden 1999-2000, og det ligger på ca. 350 årsværk 
årligt, jf. nedenstående tabel 3.10. 
 
Tabel 3.10. Told*Skats årsværksforbrug til restancebehandling (fore-
byggende, udlæg og andre aktiviteter) 1999-2000 (antal årsværk) 
 1999 2000 
Antal årsværk ................................................................... 346,5 357,2 

 
Anm.: Det er ikke teknisk muligt at isolere årsværksforbruget på opkrævning og inddri-

velse i 1998.  
 
3.2.2. Resultatopfyldelse i forbindelse med selskabsligning 
Selskabsligningen omfatter den overordnede planlægning og administra-
tion samt ligning og kontrol af selskaber, fonde mv. Hertil kommer tilsy-
net med kommunernes ligning og kontrol af selskaber i de tilfælde, hvor 
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kommuner eller kommunalefællesskaber ifølge aftale løser opgaven på 
statens vegne. Der er tale om et forholdsvis nyt hovedformål, idet 
Told*Skat først overtog ansvaret for selskabsligningen fra kommunerne 
den 1. juli 1998. Selv om Told*Skat har overtaget ansvaret for selskabs-
ligningen er det dog fortsat kommunerne, der varetager langt den største 
del af selskabsligningen. Næsten 84 pct. af selskaberne lignes således i 
kommunerne. 
 
I det følgende fokuseres der alene på opfyldelsen af resultatmålene for 
selskabsligningen. Da selskabsligningen først blev overført til Told*Skat 
efter indgåelsen af flerårsaftalen for 1998-2001, fremgår resultatmålene 
for selskabsligningen ikke af flerårsaftalen, men i stedet af ”Aftale om res-
sourcer og resultatkrav for selskabsligningen frem til og med 2001”, som 
er et tillæg til flerårsaftalen, jf. appendiks 2.  
 
I tillægsaftalen er der anført fire sidestillede resultatparametre vedrørende 
ligning af selskaber, der tilsammen skal sikre en mere ensartet og effektiv 
ligning: 1) ansættelsesændringer, 2) momsomsætningen i de kontrollerede 
selskaber, 3) antallet af kontrollerede selskaber (opdelt på ligningsmæssig 
gennemgang, partiel revision eller revision) og 4) spredningen i den regi-
onale ligningseffektivitet. 
 
Disse målvariable burde i princippet udmøntes på alle niveauer i organisa-
tionen af den samlede ligningsindsats. Indtil videre eksisterer der imidler-
tid ikke et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag for at udmelde sikre måltal til 
kommuner vedrørende ansættelsesændringer. Som følge heraf samt den 
politiske aftale mellem de kommunale parter og Skatteministeren er der 
til kommunerne derfor hidtil alene udmeldt måltal vedrørende antallet af 
kontrollerede selskaber og størrelsen af den kontrollerede momsomsæt-
ning. I henhold til tillægsaftalen til den nuværende flerårsaftale er det dog 
hensigten, at der i fremtiden skal skabes en bedre sammenhæng mellem 
måltallene på decentralt niveau og målene for den overordnede indsats. 
 
I forhold til ovenstående boks 3.1 om Told*Skats resultatmål kræver må-
let for antallet af kontrollerede selskaber i tilknytning til selskabsligningen 
en nærmere specifikation. 
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Tabel 3.11.  Specifikation af resultatmål for antallet af kontrollerede 
selskaber i forbindelse med selskabsligning 1999-2000  
Antal kontrollerede virksomheder 1999 2000 

 
I alt (antal selskaber) .................................. 23.500 = 100 pct. 24.200 = 100 pct. 
Ligningsmæssig gennemgang, pct............... 63 pct. 58,5 pct. 
Partiel revision, pct. ................................... 31 pct. 35 pct. 
Revision, pct. ............................................. 6 pct. 6,5 pct. 

 
Kilde: ”Aftale om ressourcer og resultatkrav for selskabsligningen frem til og med 

2001”, jf. appendiks 2. 
 
Definitionen af målevariablene ligningsmæssig gennemgang, partiel revi-
sion og revision fremgår af nedenstående boks 3.4. 
 
Boks 3.4.  Definition af målevariablene for antal kontroller 
Ved ligningsmæssig gennemgang forstås kontrol- og ligningshandlinger, der foretages 
efter visitering, og som indebærer en skattemæssig stillingtagen til enkeltposter i selv-
angivelsen/regnskabet. Stillingtagen forudsættes gennemført på det formelle plan i 
relation til den gældende lovgivning uden dyberegående kontrol af det materielle 
grundlag. 
 
Partiel revision dækker over de kontrolformer, der ikke falder under ligningsmæssig 
gennemgang eller revision. Partiel revision relaterer sig alene til en eller flere af selvan-
givelsens/regnskabets hovedposter. I modsætning til revision er der for partiel revision 
kun krav om, at udvalgte områder skal kommenteres.  
 
Ved en revision forstås handlinger, der under hensyn til væsentlighed og risici, er nød-
vendige for at opnå en begrundet overbevisning om at virksomhedens vare- og penge-
strømme er korrekt registreret. Det vil sige, at samtlige hovedområder bliver vurderet 
og kommenteret.  

 
Det er hensigten, at kvaliteten af de foretagne kontroller på selskabslig-
ningsområdet skal styrkes. Som det fremgår af ovenstående tabel 3.11 skal 
dette ske ved, at en større del af kontrollerne skal have karakter af partiel 
revision og revision, mens den ligningsmæssige gennemgang skal have en 
relativ mindre vægt. 
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Tabel 3.12.  Opfyldelse af resultatmålene for antal kontrollerede selska-
ber i forbindelse med selskabsligning 1999-2000  
Antal kontrollerede selskaber  1999 2000 
  .…….1.000…….. 

Måltal....................................... 23,5 24,2 
Resultat .................................... 29,0 26,5 

I alt  

Målopfyldelse pct...................... 123,4 109,5 
 

Måltal....................................... 14,8 14,0 
Resultat .................................... 18,5 15,3 

Ligningsmæssig gennemgang  

Målopfyldelse pct...................... 125,0 109,3 
 

Måltal....................................... 7,3 8,6 
Resultat .................................... 8,6 9,4 

Partiel revision 

Målopfyldelse pct...................... 117,8 109,3 
 

Måltal....................................... 1,4 1,6 
Resultat .................................... 1,9 1,8 

Revision 

Målopfyldelse pct...................... 135,7 112,5 
 
Det fremgår af tabel 3.12, at der både i 1999 og 2000 er sket en opfyldel-
se af alle resultatmålene for antal kontrollerede virksomheder i forbindelse 
med selskabsligningen – om end målopfyldelsen er mindre i 2000 end i 
1999. Til gengæld har Told*Skat omprioriteret ressourceindsatsen, hvor-
ved der er blevet gennemført flere tungere kontroller (dvs. partiel revision 
og revision). 
 
Derimod er måltallene for så vidt angår ansættelsesændringer på nuvæ-
rende tidspunkt ikke opfyldt – og det tyder ikke på, at de bliver det for 
aftaleperioden samlet set. Målopfyldelsen på dette område var i 1999 på 
kun 85 pct. og i 2000 på 80 pct. Reduktionen i målopfyldelsen på fem 
procentpoint imellem 1999 og 2000 skyldes ikke alene en forhøjelse af 
resultatsmålet, men også, at ansættelsesændringerne i 2000 var ca. 200 
mio.kr. mindre end i 1999, jf. nedenstående tabel 3.13. 
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Tabel 3.13.  Opfyldelse af resultatsmålet for ansættelsesændringer i 
forbindelse med selskabsligning 1999-2000 (mia.kr., årets priser)  
Ansættelsesændringer 1999 2000
Måltal, mia.kr., årets priser .................................................. 9,4 9,7  
Resultat, mia.kr., årets priser ................................................ 8,0 7,8
Målopfyldelse ...................................................................... 85 80

 
Anm.: Måltallet for ansættelsesændringer på selskabsligningsområdet er fastsat med 

udgangspunkt i det gennemsnitlige resultat for perioden 1995-1997, hvilket vil 
sige 7,2 mia.kr. omregnet til 1998-prisniveau. I tillægsaftalen er det fastsat, at de 
samlede ansættelsesændringer skal øges med i gennemsnit 28 pct. i perioden 
1999-2001, hvilket svarer til, at ansættelsesændringerne i gennemsnit skal udgøre 
9,2 mia.kr. i 1998-prisniveau. Produktivitetsstigningen på 28 er opdelt på gene-
rel produktivitetsvækst på 8,2 pct.point, vækst i ressourcer på 15,1 pct.point, 
samspil mellem produktivitets- og ressourcevækst på 1,2 pct.point samt effekt af 
statsliggørelse på 3,4 pct.point.  

  
Som det fremgår af ovenstående er der ikke meldt måltal ud til kommu-
nerne for så vidt angår ansættelsesændringer. Ca. 84 pct. af selskaberne 
lignes i kommunerne og kommunerne gennemførte ca. 62 pct. af de sam-
lede ansættelsesændringer på selskabsligningsområdet i 1999. 
 
Ifølge flerårsaftalen skal der endvidere kontrolleres, hvad der svarer til 30 
procent af den samlede momsomsætning i virksomhederne. Told*Skats 
operationalisering af måltallet – og dermed opgørelsen af resultatet - er 
imidlertid misvisende, idet omsætningsbeløbet medregnes pr. indkomstår. 
Det betyder, at omsætningen medregnes tre gange, såfremt kontrollen i 
én virksomhed omfatter tre indkomstår. Da formålet med måltallet end-
videre var at bidrage til at et større antal virksomheder kontrolleres, synes 
der også her at være behov for en revurdering af operationalisering af mål-
tallet.  
 
Tabel 3.14.  Opfyldelse af resultatsmålet for momsomsætning i de kon-
trollerede selskaber i forbindelse med selskabsligning 1999-2000 (pct.)  
Kontrolleret momsomsætning, pct. af selskabernes samlede 
omsætning.  

1999 2000 
 

Måltal, pct. af omsætning ......................................................... 30  30 
Resultat, pct. af omsætning ....................................................... 109,9 85 
Målopfyldelse, pct. .................................................................... 336,3 283 

 
Hvorvidt der er sket den tilsigtede reduktion i spredningen af ligningsef-
fektiviteten kan først opgøres ved udløbet af aftaleperioden, idet der skal 
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foretages en sammenligning af de gennemsnitlige resultater for kalender-
årene 1995-1997 med resultaterne for kalenderårene 1999-2001.  
Sammenfattende kan det om målopfyldelsen på selskabsligningsområdet 
konstateres, at indsatsen har øget antallet af partielle revisioner og revisio-
ner samt reduceret antallet af ligningsmæssige gennemgange. Dette har 
antageligt styrket kvaliteten i selskabsligningen. For så vidt angår resul-
tatmålene for ansættelsesændringer, har indsatsen ikke formået at opfylde 
sine mål.    
 
Den ændrede organisering af selskabsligningsindsatsen siden 1998 analy-
seres ikke nærmere i denne budgetanalyse. I stedet henvises til den igang-
værende konsulentundersøgelse af selskabsligningen. 
 
3.3.  Sammenfattende om Told*Skats opfyldelse af resul-

tatmålene for 1998-2000 
 
Told*Skats resultatmål i flerårsaftalen for 1998-2001 dækker over ca. 30 
pct. af Told*Skats samlede udgiftsbudget i perioden.  
 
Told*Skats resultatmål knytter sig til områderne kontrol og inddrivelse 
samt selskabsligning. Der har ikke været opstillet resultatmål på hoved-
områderne almen administration, afgørelser, hjælpefunktioner samt gene-
rel ledelse og administration. 
 
Det kan konstateres, at den ujævne fordeling af resultatmål – til en vis 
grad - har trukket i retning af den ønskede drejning af ressourceanvendel-
sen over mod de mere komplicerede opgaver – kontrol og inddrivelse 
samt selskabsligning. Kontrol- og inddrivelsesområdets andel af 
Told*Skats samlede udgiftsbudget udgør således i 2001 ca. 25 pct. (når 
der korrigeres for overtagelsen af selskabsligningen) sammenlignet med 
ca. 24 pct. i 1997 (inklusiv de selskabsligningsopgaver, der allerede lå i 
Told*Skat). 
 
Told*Skats målopfyldelse på kontrol- og revisionsområdet i 1998-2000 
har været tilfredsstillende, idet Told*Skat har opfyldt alle resultatmålene 
på området – og i nogle tilfælde endda opfyldt dem med en god margin, 
jf. tabel 3.1. 
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På toldkontrolområdet har Told*Skat ligeledes opfyldt hovedparten af 
resultatmålene for 1998-2000. I 1999 og 2000 har målopfyldelsen i til-
knytning til toldreguleringer imidlertid kun været ca. 80 pct., jf. tabel 3.5. 
Told*Skats opkrævning og inddrivelse af restancer har ikke opfyldt måle-
ne for 1998-2000, idet målopfyldelsen i gennemsnit kun har været 96 
pct., jf. tabel 3.8. Der skal dog her tages højde for, at der i opgørelsen af 
de inddrivelige restancer indgår restancer, som reelt ikke er inddrivelige. 
De reelt inddrivelige restancer ultimo 2000 ligger således ca. 1,2 mia.kr. 
under måltallet, jf. tabel 3.9. Der er derfor et behov for en revurdering af 
opgørelsesmetoden og det dertil hørende måltal. 
  
På selskabsligningsområdet har indsatsen opfyldt målene om at gennem-
føre flere partielle revisioner og revisioner og færre ligningsmæssige gen-
nemgange, jf. tabel 3.12. Dette har antageligt bidraget til at styrke kvalite-
ten i selskabsligningen. Indsatsen har derimod ikke formået at opfylde 
sine resultatmål for ansættelsesændringer. Målopfyldelsen var på dette 
område kun 85 pct. i 1999 og 80 pct. i 2000, jf. tabel 3.13. 
 
I aftaleperioden har resultatmålene været påvirket af Told*Skats overtagel-
se af selskabsligningsopgaven. Selskabsligning blev i 1998 et nyt og selv-
stændigt hovedområde for Told*Skat, hvilket medførte at måltallene for 
kontrol og revision (totale reguleringer, antal kontroller og kontrolleret 
momsomsætning) blev nedjusteret fra 1999 og frem. I forbindelse hermed 
blev der flyttet omkring 100 årsværk til selskabsligningsområdet.   
 
Det kan imidlertid konstateres, at de faktisk gennemførte reguleringer i 
forbindelse med kontrol og revision i 1999 og 2000 ligger på samme ni-
veau som før overtagelsen af selskabsligningsopgaven, hvilket betyder at 
Told*Skat overopfylder sine resultatmål på dette område. På samme tid 
har indsatsen ikke kunne opfylde sine resultatmål for ansættelsesændrin-
ger på selskabsligningsområdet. Dette synes umiddelbart at indikere, at 
der er behov for en revurdering af måltallene.  
 
Analysen af Told*Skats opfyldelse af sine resultatmål viser også, at det på 
andre områder vil være hensigtsmæssig at revurdere enten måltallenes 
størrelse eller deres operationalisering, f.eks. i tilknytning til momsom-
sætning i de kontrollerede selskaber i forbindelse med selskabsligning.  
 
Så længe der ikke er opstillet resultatmål for alle aktiviteterne i Told*Skat 
er en opfyldelse af resultatmålene ikke i sig selv et udtryk for, at 
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Told*Skat i aftaleperioden er blevet en mere produktiv organisation. En 
opfyldelse af resultatmålene er derimod i højere grad udtryk for, at orga-
nisationen har ændret i prioriteringen af ressourcer – og dermed udviklet 
sig i retning af de mål, der blev sat i flerårsaftalen. 
 
For en stor organisation som Told*Skat er spørgsmålet om produktivitet 
imidlertid yderst relevant. Der er derfor i budgetanalysen gennemført en 
benchmarking af told- og skatteregionernes produktivitet på en række 
forskellige områder, jf. kapitel 4.    
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Kapitel 4 

Benchmarking af told- og skatteregionernes 
produktivitet  

 
 
 
 
Told*Skat har – som det fremgår af  kapitel 3 – i et stort omfang levet op 
til de resultatkrav, der har været stillet til organisationen i aftaleperioden. 
Ved at sammenholde Told*Skats resultater på de forskellige områder med 
de ressourcer, som Told*Skat har anvendt på områderne, kan der gives et 
billede af produktiviteten på områderne. Produktiviteten på de forskellige 
områder kan dels sammenlignes over tid, dels på tværs af de 29 told- og 
skatteregioner eller de otte toldcentre. 
 
I denne budgetanalyse af Told*Skat er der gennemført produktivitetsana-
lyser på følgende områder: Kontrol og revision (afsnit 4.4), information 
og vejledning (afsnit 4.5), motorekspeditioner (afsnit 4.6), afgørelser (af-
snit 4.7), toldområdet (afsnit 4.8) samt opkrævning og inddrivelse (afsnit 
4.9).  
 
Indledningsvis gives først dels en mere generel introduktion til bench-
markingsbegrebet og benchmarking som analyseredskab (afsnit 4.1), dels 
en mere konkret introduktion til produktivitetsanalyser af told- og skatte-
regionerne (afsnit 4.2). I afsnit 4.10 gives der afslutningsvis en vurdering 
af dels udviklingen i Told*Skats produktivitet på de berørte områder, dels 
det beregnede produktivitetsforbedringspotentiale.  
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4.1.  Benchmarking som begreb og analyseredskab 
 
Anvendelsen af benchmarking inden for både den private og offentlige 
sektor er i dag især karakteriseret ved følgende forhold:  

• Benchmarking indebærer systematiske sammenligninger af præstati-
oner baseret på målinger. 

• Benchmarking handler om at lære af de bedste på et område med 
henblik på selv af blive bedre. 

 
Det, som adskiller benchmarking fra andre typer af sammenligninger, er 
den systematiske metode kombineret med en eksplicit målsætning om at 
opnå forbedringer. 
 
De anvendte præstationsmål er et centralt element i benchmarking-
analyser. Der skelnes i forbindelse hermed typisk mellem produktivitet og 
effektivitet. Produktivitet vedrører organisationens evne til at konvertere 
de anvendte ressourcer (input) til flest mulige varer eller ydelser (output). 
En høj produktivitet fører med andre ord til, at der kan produceres meget 
mere ved en given ressourceindsats. Produktivitet er kun en del af den 
samlede effektivitet. Den samlede effektivitet vedrører også evnen til at 
opnå størst mulig effekt  (nyttevirkning) af ressourceindsatsen. 
 
Den systematiske sammenligning indebærer, at der i forbindelse med en 
benchmarking skal fastlægges et fikspunkt eller en norm, der kan benyttes 
som sammenligningsgrundlag. Ofte anvendes det såkaldte best practice 
som norm for de organisationer, der skal benchmarkes. Best practice be-
tyder, at de enkelte organisationer måles i forhold til de sammenlignelige 
organisationer, der klarer sig bedst. Best practice har den styrke, at 
organisationen ikke måles i forhold til abstrakte eller måske urealistiske 
krav eller målsætninger. Den enkelte organisation sammenlignes således 
med organisationer, der eksisterer og fungerer i virkeligheden. Svagheden 
ved best practice benchmarking er derimod, at selv de bedste 
organisationer kan præstere resultater, der ikke er optimale i absolut 
forstand.  
Der eksisterer forskellige dimensioner i benchmarking-begrebet. Eksem-
pelvis taler man om henholdsvis resultat- eller procesbenchmarking. Re-
sultatbenchmarking vedrører typisk kvantitative analyser af produktivitet 
og effektivitet. I sin mest simple form består resultatbenchmarking i en 
sammenligning af centrale nøgletal for et antal organisationer. Proces-
benchmarking omfatter derimod mere detaljerede analyser og sammenlig-
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ninger af f.eks. arbejds- og produktionsprocesser i de enkelte organisatio-
ner. Det skal dog understreges, at resultatbenchmarking og procesbench-
marking på ingen måde udelukker hinanden, og et benchmarkingprojekt 
kan med fordel indeholde elementer af begge – eksempelvis kan man star-
te med en resultatbenchmarking-analyse på et givet område og derefter 
følge op med mere detaljerede procesbenchmarking-analyser.    
 
I dette kapitel gennemføres der resultatbenchmarkinger af de 29 told- og 
skatteregioners eller de otte toldcentres produktivitet på en række forskel-
lige områder.  
 
I forbindelse med resultatbenchmarking er det vigtigt, at der gøres en 
række overvejelser med hensyn til måling af performance, analysemetode, 
mv. Der eksisterer flere mere eller mindre avancerede metoder til resultat-
benchmarking – f.eks. nøgletalsanalyser, regressionsanalyser og DEA-
metoden1. 
 
DEA er en egentlig benchmarkingmetode, fordi den både giver et bud på 
best practice og et forholdsvist enkelt mål for, hvor meget de forskellige 
organisationer afviger fra best practice. På det punkt adskiller DEA-
metoden sig eksempelvis fra de mere velkendte regressionsanalyser, hvor 
de forskellige organisationer måles i forhold til den gennemsnitlige præ-
station. 
 
DEA er baseret på en vurdering af den relative præstation, herunder f.eks. 
relativ produktivitet eller relativ effektivitet. Organisationernes faktiske 
præstationer sammenlignes indbyrdes i forhold til hinanden og ikke i 
forhold til en idealnorm for, hvor god præstationen bør være. Dette inde-
bærer, at selv de relativt bedste institutioner i analysen kan have potentiale 
for yderligere produktivitetsforbedringer. 
 
Benchmarking-metoder, som f.eks. DEA-metoden, giver i den forstand 
alene et forsigtigt skøn for potentialet for f.eks. produktivitetsforbedringer 
i de enkelte organisationer. Det reelle potentiale for produktivitetsforbed-
ringer kan meget vel være større end det potentiale, som DEA-metoden 
anviser. 
 

                                                 
1 DEA er en forkortelse for Data Envelopment Analysis. 
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En af styrkerne ved DEA-metoden er, at den kan håndtere de tilfælde, 
hvor organisationer bruger flere forskellige typer af ressourcer til at levere 
flere forskellige typer af ydelser. Denne fordel kommer især til sin ret i 
forbindelse med performancevurderinger i den offentlige sektor, fordi det 
ofte her er uklart, hvorledes de forskellige typer af offentlige serviceydelser 
skal vægtes i forhold til hinanden. DEA giver et bud på disse vægte for 
den enkelte organisation, således at organisationen stilles i det bedst muli-
ge lys, det vil sige således, at organisationen opnår den størst mulige per-
formancegrad. DEA er således en stærk metode til produktivitetsanalyser i 
især den offentlige sektor. 
 
En af svaghederne ved DEA-metoden er dog, at det er en ikke-
parametrisk model. Det betyder, at der ikke kan beregnes en statistisk 
usikkerhed i forhold til DEA-scoren. Det vil derfor ofte være relevant at 
operere med flere forskellige DEA-modeller inden for et givet område 
med henblik på at få et indtryk af variationen i DEA-scoren. 
 
DEA-metoden er i de senere år blevet en mere og mere brugt metode til 
at vurdere bl.a. offentlige institutioners produktivitet. Finansministeriet 
har således i de seneste budgetredegørelser bl.a. brugt DEA-metoden i 
forbindelse med produktivitetsanalyser af bl.a. politiet, retskredsene og 
udenrigstjenesten, ligesom Rigsrevisionen i 1999 bl.a. gennemførte en 
DEA-analyse af Told*Skat2. For en nærmere uddybning af såvel bech-
markingbegrebet som DEA-metoden henvises der til publikationen 
”Benchmarking i den offentlige sektor”.3   
 
4.2. Generelt om produktivitetsanalyserne af told- og skat-

teregionerne 
 
Produktivitetsanalyserne af told- og skatteregionerne dækker over en for-
holdsvis stor andel (ca. 43 pct.) af regionernes samlede årsværksforbrug 
(og svarende til ca. 37 pct. af det samlede ressourceforbrug i Told*Skat). 
Produktivitetsanalyserne er foretaget såvel over tid som på tværs af told- 
og skatteregionerne/toldcentrene, Det vil sige som benchmarking-analyser.  
 
DEA-metoden forudsætter, at det er muligt at sammenligne flere 
institutioner, der alle udfører de samme aktiviteter. Dette vurderes i det 
store og hele at være opfyldt for Told*Skat, hvor henholdsvis de 29 skat-
                                                 
2 ”Beretning om Told*Skats økonomistyring”, Rigsrevisionen, november 1999. 
3 Udgivet af Finansministeriet, marts 2000. 
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hele at være opfyldt for Told*Skat, hvor henholdsvis de 29 skatteregioner 
og de otte toldcentre i vidt omfang udfører de samme aktiviteter på de 
udvalgte områder4.  
 
Analyserne af told- og skatteregionerne er baseret på historiske tal – Det 
vil sige, at der er taget højde for allerede kendt teknologi, organisation, 
medarbejdersammensætning og kontrolstrategi. Resultaterne af analyserne 
kan derfor bruges som indikatorer for mulige forbedringer. I analyserne 
indgår således ikke den mulige udvikling, der f.eks. kan opnås med en 
øget digitalisering af Told*Skats forvaltning. 
 
Analyserne giver mulighed for at skønne over et samlet potentiale for re-
gionerne som helhed på de udvalgte områder. Specielle forhold i de 
enkelte regioner kan betyde, at placeringen ikke udelukkende er udtryk 
for produktiviteten. Disse forhold udtrykker, at metoden ikke tilsigter at 
give en perfekt beskrivelse af virkeligheden i den enkelte region, men 
derimod tegner et mere overordnet billede af de enkelte regioner i 
sammenhæng. Dette er meget vigtigt at have in mente. Det skal dog 
nævnes, at specielle forhold især synes at gøre sig gældende for region 
Bornholms resultater, og at det ikke umiddelbart synes rimeligt at antage, 
at Bornholm vil kunne realisere sit beregnede  produktivitetsforbedrings-
potentiale. I forhold til det samlede produktivitetsforbedringspotentiale 
for alle regionerne får dette forbehold dog ingen mærkbare effekter. 
 
Det skal endvidere understreges, at der knytter sig en vis usikkerhed til 
datagrundlaget for analyserne af told- og skatteregionernes produktivitet, 
idet told- og skattemedarbejdernes tidsregistrering i tilknytning til ud-
øvelsen af de enkelte aktiviteter i de fleste tilfælde vil være baseret på et 
skøn. Der knytter sig ligeledes en vis usikkerhed til den anvendte metode. 
De variable der indgår i analysen af de enkelte aktivitetsområder vil aldrig 
give en fuldstændig perfekt beskrivelse af virkeligheden i told- og skatte-
regionerne. Det er dog forbehold, der bør tages i enhver produktivitets-
analyse, og der er ikke noget der umiddelbart tyder på, at usikkerheden i 
analyser af Told*Skat er større end af andre dele af den offentlige sektor, 
bl.a. set i lyset af at Told*Skat har en god tradition for registrering og 
måling af aktiviteterne.  
 

                                                 
4 Jf. også Rigsrevisionens vurdering i ”Beretning om Told*Skats økonomistyring”, Rigsrevi-
sionen, november 1999. 
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Med henblik på at opnå et indtryk af variationen i DEA-scoren på de 
enkelte områder opereres der i nedenstående med flere supplerende mo-
deller inden for de enkelte aktivitetsområder. De supplerende modeller 
adskiller sig først og fremmest fra grundmodellerne ved, at de dels også 
medtager en række variable, der ikke direkte udtrykker regionernes pro-
duktion (f.eks. antal skatteydere eller antal automobilforhandlere i regio-
nen), dels er beregnet som gennemsnit over årene 1998-2000 (dog i visse 
tilfælde kun 1999-2000). Det skal dog her bemærkes, at alene det for-
hold, at der tilføjes yderligere en output-variabel til grundmodellen, vil 
øge DEA-scoren – uanset hvad variablen udtrykker.  
 
De grundlæggende DEA-modeller er som udgangspunkt baseret på kon-
stant skalaafkast. Konstant skalaafkast betyder, at en fordobling af alle 
input vil medføre netop en fordobling af alle output. Dette er ofte en 
rimelig antagelse5. I analysen af Told*Skat kan der imidlertid på nogle 
områder være tegn på, at en del af forklaringen på produktivitetsproble-
mer for nogle af de mindste told- og skatteregioner kan være, at regioner-
ne er for små. Dette behandles nærmere nedenfor i analysen af disse om-
råder. 
 
Det beregnede produktivitetsforbedringspotentiale i told- og skatteregio-
nerne er udregnet i forhold til de såkaldte best practice regioner. Det er 
dog vigtigt at bemærke, at ikke alle best practice regioner indgår med 
samme vægt i forhold til det beregnede produktivitetsforbedringspotentia-
le. Regioner der kun er best practice fordi de scorer ekstraordinært højt på 
ét af outputmålene indgår således med mindre vægt.  
 
I nedenstående præsenteres de overordnede resultater af DEA-analyserne 
af told- og skatteregionerne. For en mere detaljeret uddybning af resulta-
terne af analyserne henvises der til appendiks 3. 
 
4.3.  Told*Skats forbehold 
 
Told*Skat og Finansministeriet har ikke kunne nå til enighed om budget-
analysens kapitel 4 vedrørende benchmarking af told- og skatteregioner-
nes produktivitet. 
                                                 
5 Hvis en institution under konstant skalaafkast kan producere 4 outputenheder ved 
anvendelse af 2 inputenheder, må det også som udgangspunkt kunne lade sig gøre at 
producere 8 outputenheder ved anvendelse af 4 inputenheder. Der er således hverken 
stordriftsfordele eller stordriftsulemper i produktionen. 
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Uenigheden knytter sig som udgangspunkt til den valgte analysemetode. 
Hertil kommer sammenhængen til resultaterne af produktivitetsanalyser-
ne, hvor forskellige analysemåder giver sig udslag i forskellige besparelses-
potentialer, som i Finansministeriets version er højere end i Told*Skats 
analyse. 
 
Told*Skat tager derfor forbehold over for de gennemførte produktivitets-
analyser. Dette gælder såvel for metode som for det beregnede potentiale 
for produktiviteten. 
 
I kapitlet  fremhæves det, at DEA-metoden kun giver et forsigtigt skøn 
over besparelsespotentialet, og at det reelle potentiale meget vel kan være 
større. Dette er kun korrekt, hvis alle metodeforudsætningerne for analy-
sen er opfyldt. For at minimere metodens usikkerhed skal der tages højde 
for fire modelkriterier – homogenitet, datakvalitet/-usikkerhed, valg af 
variable og valg af skalaafkast. Det er Told*Skats opfattelse, at disse krite-
rier ikke er tilstrækkeligt opfyldt i nedenstående analyser. 
 
Det er Told*Skats opfattelse, at analysen ikke er foretaget på homogene 
enheder, eftersom told- og skatteregionerne adskiller sig fra hinanden 
både hvad angår regionsstørrelse, antal skatteydere, virksomhedernes stør-
relse, geografiske forhold mv. Hertil kommer et fald i homogeniteten, når 
antallet af variable er begrænset til et minimum. Konsekvensen er, at den 
beregnede besparelse i sjælden grad kan realiseres. 
 
Indberetningen af oplysninger og dermed datakvaliteten er behæftet med 
en vis usikkerhed, som skyldes, at tidsregistreringen ofte er baseret på et 
skøn. Herudover vil der være variationer i tallene fra det ene år til det 
andet, som ikke alene kan forklares med produktivitetsstigninger, men 
som også kan være udtryk for enkeltstående tilfælde (”lucky-punch” mv). 
For at reducere den usikkerhed, der er knyttet til dataene, er det 
Told*Skats opfattelse, at der bør anvendes en gennemsnitsbetragtning 
over flere år. 
 
Antallet af variable på et bestemt område bør efter Told*Skats opfattelse 
være ud fra faglige og statistiske hensyn, således at alle arbejdsopgaver på 
området er dækket af analysen. Medtages en ekstra variabel, er det 
Told*Skats opfattelse, at scoren kun forbedres, hvis der er yderligere op-
lysninger at tilføje modellen. Er variablen 100 pct. korreleret med en af 
modellens andre variable, vil resultatet ikke forbedres. 
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Det er Told*Skats opfattelse, at valg af skala-afkast alt andet lige bør ske 
med udgangspunkt i det enkelte område. Variabel skala-afkast kan efter 
Told*Skats vurdering anvendes til at tage højde for forskellen i 
regionsstørrelse målt i årsværk, og at regionsstørrelse kan have betydning 
for de resultater, som regionen opnår. Ved anvendelse af konstant skala-
afkast vil nogle regioner tilsvarende blive stillet ringere alene på grund af 
størrelse. 
 
Endelig er det Told*Skats opfattelse, at det på grund af den store usikker-
hed ved anvendelse af DEA-analyser ikke er realistisk at beregne besparel-
sespotentialet under forudsætning om, at alle enheder skal opnå en relativ 
effektivitet på 100 pct.   
 
4.4.  DEA-analyse af told- og skatteregionernes kontrol og 

revision  
 
I dette afsnit præsenteres DEA-analyserne af de 29 told- og skatteregioner 
på kontrol- og revisionsområdet. Helt konkret fokuserer analysen på told- 
og skatteregionernes skatte- og afgiftskontrol. Skatte- og afgiftskontrollen 
udgør størstedelen af aktiviteterne på kontrol- og revisionsområdet. For 
en nærmere præsentation af kontrol- og revisionsområdet henvises der til 
kapitel 3. 
 
Årsværksforbruget på skatte- og afgiftskontrollen udgjorde i 2000 ca. 826 
årsværk, hvilket svarer til ca. 15 pct. af Told*Skats samlede årsværksfor-
brug. I forhold til det samlede årsværksforbrug i told- og skatteregionerne 
(Det vil sige eksklusiv Told- og Skattestyrelsen og toldcentrene) udgjorde 
årsværksforbruget på skatte- og afgiftskontrollen i 2000 ca. 18 pct.  
 
Analysens input- og outputvariable fremgår af nedenstående boks 4.1.  
 
Boks 4.1.  Input- og outputvariable i grundmodellen for skatte og af-
giftskontrollen 
Input:  

• Antal årsværk. 
 
Output: 

• Reguleringsbeløb. 
• Antal kontroller. 
• Momsomsætning i kontrollerede virksomheder. 
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Et usikkerhedselement i analysen er, at det ikke uden videre kan antages, 
at en skatte- og afgiftskontrol er det samme i alle told- og skatteregioner-
ne. Det skyldes, at det synes plausibelt, at der f.eks. er forskel på, om det 
er en stor eller lille virksomhed, der kontrolleres. Der er derfor – som 
supplerende variabel – medtaget den samlede lønsum i virksomhederne i 
told- og skatteregionerne. 
 
Boks 4.2. Supplerende variabel til grundmodellen for skatte- og afgifts-
kontrollen 
Output: 

• Den samlede lønsum i virksomhederne i told- og skatteregionerne. 
 
Regionernes relative produktivitet udtrykkes ved en produktivitetsgrad 
eller en DEA-score mellem 0 og 1, hvor en score på 1 er udtryk for, at der 
ikke er nogle regioner, som med sikkerhed har en bedre ressourceudnyt-
telse. Regionerne med en DEA-score på 1 bruges i analysen som best 
practice regioner, og dermed som sammenligningsgrundlag for de øvrige 
regioner. 
 
En DEA-score på f.eks. 0,90 betyder således, at regionen har en ressour-
ceudnyttelse på 90 pct. i forhold til, hvad den maksimalt kunne have i 
sammenligning med de mest produktive regioner. Det vil sige, at regio-
nen i princippet skulle kunne frigøre 10 pct. af ressourcerne og fortsat 
opretholde produktionsniveauet. 
 
DEA-analyserne af told- og skatteregionernes skatte- og afgiftskontrol 
viser, at regionerne har en gennemsnitlig produktivitetsgrad på mellem 
0,82 og 0,90 i 2000. Dette indikerer – alt andet lige - et beregningsmæs-
sigt produktivitetspotentiale i regionerne i størrelsesordenen 10-18 pct. 
for så vidt angår skatte- og afgiftskontrollen, jf. nedenstående tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1. Resultater af DEA-analyser af skatte- og afgiftskontrollen 
 Grundmodel 

(1999-tal)
Grundmodel 

(2000-tal)
Grundmodel + 
lønsum i virk-
somhederne i 

regionen 
(2000-tal) 

Grundmodel + 
lønsum i virk-
somhederne i 

regionen (gnst. 
99-00) (1)

DEA-score ....... 0,83 0,82 0,87 0,90
 
Størrelsen af de totale reguleringer vil altid indeholde en vis grad af tilfæl-
dighed. Der er derfor i ovenstående grundmodel korrigeret for samtlige 
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”lucky punch” i regionerne i 1999 og 2000. Et ”lucky punch” er her 
defineret som en regulering større end 25 mio.kr. Resultatet af DEA-
analysen baseret på grundmodellen uden denne korrektion er en DEA-
score på 0,84 i 2000. Sammenlignet med resultaterne i tabel 4.1 har det 
altså ikke den store betydning om der korrigeres for ”lucky punches”. Det 
har dog en betydning for hvilke regioner, der fremstår som best practice. 
 
Ved at kombinere DEA med forskellige indeksmetoder er det endvidere 
muligt at give en forholdsvis præcis beskrivelse af udviklingen fra år til år i 
de enkelte told- og skatteregioners produktivitet i tilknytning til skatte- 
og afgiftskontrol. 
 
Metoden, der også benævnes Malmquist indekset, er baseret på, at de en-
kelte regioner i et givet år ikke alene måles i forhold til best practice regi-
onerne i det pågældende år, men også i forhold til best practice regionerne 
i andre år.  
 
Den samlede produktivitetsudvikling opdeles i indekset på to effekter, 
teknologiskift-effekten og cathing-up-effekten. Teknologiskif-effekten bely-
ser, om de mest produktive organisationer er blevet mere produktive, det 
vil sige, om der fra år til år er blevet stadig bedre måder at gøre tingene 
på. Catching-up-effekten, eller indhentningseffekten, viser om de øvrige 
institutioner er i stand til at hale ind på de bedste institutioner. Metoden 
er nærmere beskrevet i publikationen ”Benchmarking i den offentlige sek-
tor”6. 
 
Udviklingen i told- og skatteregionernes produktivitet i tilknytning til 
skatte- og afgiftskontrollen fra 1999 til 2000 fremgår af nedenstående 
tabel 4.2. Indekset baserer sig på grundmodellen for skatte- og afgiftskon-
trollen, og der er også her korrigeret for samtlige ”lucky punch” i regio-
nerne i både 1999 og 2000. 
 

                                                 
6 Finansministeriet, marts 2000. 
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Tabel 4.2. Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og 
skatteregioner 1999-2000 (korrigeret for ”lucky punch” og opgjort i 
2000-priser) på kontrol- og revisionsområdet (baseret på grundmodel-
len)  

 Malmquist produk-
tivitetsudviklingsin-

deks

Catching-up Teknologi-skift 

1999 – 2000........... 1,12 1,00 1,12 
 
Det fremgår af tabel 4.2, at den gennemsnitlige værdi af Malmquist in-
dekset er 1,12. Analysen viser således, at told- og skatteregionernes pro-
duktivitet i tilknytning til skatte- og afgiftskontrol samlet set er steget 
med 12 pct. mellem 1999 og 2000. Produktivitetsstigningen skyldes dels 
et fald i årsværksforbruget på området, dels bedre resultater i tilknytning 
til momsomsætningen i de kontrollerede virksomheder. Der bør dog tages 
forbehold for dette resultat, idet analysen alene dækker over to år. Det bør 
endvidere bemærkes, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning for 
regionerne under ét, og at der kan være store forskelle i udviklingen for de 
enkelte regioner. 
 
Det fremgår ligeledes af tabellen, at produktivitetsstigningen alene skyldes 
teknologiskift-effekten – det vil sige, at de mest produktive regioner er 
blevet mere produktive. Da indhentningseffekten er 0, betyder det, at de 
mindre produktive regioner har fulgt med produktivitetsudviklingen i de 
mest produktive regioner, men relativt hverken er blevet mere eller min-
dre produktive. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at Told*Skat i perioden 1999 og 
2000 har haft en fin produktivitetsfremgang i tilknytning til skatte- og 
afgiftskontrollen på ca. 12 pct. Det skyldes alene, at de mest produktive 
regioner er blevet mere produktive. Samtidig kan der dog fortsat konsta-
teres et beregningsmæssigt produktivitetspotentiale i regionerne i størrel-
sesordenen 10-18 pct. for så vidt angår skatte- og afgiftskontrollen.  
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4.5. DEA-analyse af told- og skatteregionernes information 
og vejledning 1998-2000 

 
I dette afsnit præsenteres DEA-analyserne af de 29 told- og skatteregio-
ners informations- og vejledningsindsats. Området omfatter den informa-
tion, som regionen yder som en service overfor de virksomheder og bor-
gere, der retter henvendelse til regionen – bl.a. besvarelse af personlige, 
telefoniske og skriftlige henvendelser, som umiddelbart kan besvares på 
grundlag af lignings-, moms- eller toldvejledningen eller andet foreliggen-
de materiale, udlevering af vejledninger og pjecer samt hjælp til udfyldelse 
af blanketter. 
 
Informations- og vejledningsområdet dækker over et årligt årsværksfor-
brug i told- og skatteregionerne på ca. 174 årsværk. 
 
Analysens input- og output-variable fremgår af nedenstående boks 4.3. 
 
Boks 4.3.  Input- og outputvariable i grundmodellen for informations- 
og vejledningsområdet 
Input:  

• Antal årsværk. 
 
Output: 

• Antal momsregistrerede byvirksomheder i regionerne. 
• Antal personlige og skriftlige henvendelser fra virksomheder og borgere 

(REKS 1.1.1 og 1.1.2). 
• Det samlede provenu, ekskl. told og selskabsskat, i regionerne. 

 
Et forhold, som ovenstående model ikke tager højde for, er antallet af 
telefoniske henvendelser, da Told*Skat ikke foretager registreringer heraf. 
Dette er dog ikke nødvendigvis et problem, såfremt det antages, at regio-
nerne arbejdsmæssigt belastes forholdsmæssigt lige hårdt heraf. Dog kan 
det ikke på forhånd afvises, at indbyggerne i regioner med store geografi-
ske afstande er mere tilbøjelige til at ringe frem for at henvende sig per-
sonligt til Told*Skat. 
 
Som en mulig indikator for belastningen af telefoniske henvendelser er 
regionernes transportudgifter medtaget som en supplerende variabel. Det 
kan diskuteres, hvorvidt variablen skal medtages som en yderligere out-
put-variabel eller som en såkaldt ikke-kontrollerbar inputvariabel, og der 
opereres derfor i nedenstående med to supplerende modeller.  
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Tabel 4.3. Resultater af DEA-analyser af informations- og vejlednings-
området 
 Grundmodel (1998-

tal)
Grundmodel (1999-

tal)
Grundmodel (2000-

tal) 
DEA-score .... 0,72 0,79 0,79 
  
 Grundmodel + regio-

nens transport –
udgifter som output-

variabel (2000-tal)

Grundmodel + regio-
nens transportudgifter 

som ikke-
kontrollerbar input-

variabel (gnst. 98-00)

Grundmodel + regio-
nens transportudgifter 

som ikke-
kontrollerbar input-

variabel (gnst. 98-00) 
(variabel skalaafkast) 

DEA-score .... 0,84 0,87 0,92 
 
DEA-analyserne af told- og skatteregionernes informations- og 
vejledningsindsats viser, at regionerne i modellerne med konstant 
skalaafkast har en gennemsnitlig produktivitetsgrad på mellem 0,79 og 
0,87 i 2000. Dette indikerer – alt andet lige – et beregningsmæssigt 
produktivitetspotentiale i regionerne i størrelsesordenen 13-21 pct. for så 
vidt angår informations og vejledningsområdet.  
 
Ovenstående beregninger er et udtryk for forskelle i produktiviteten 
blandt regionerne. For nogle af de mindre told- og skatteregioner, især 
Bornholm og Maribo, kan der være tegn på, at regionernes størrelse kan 
være en del af forklaringen på produktivitetsproblemerne, idet det på om-
rådet ifølge Told*Skat er nødvendigt at have et beredskab til at svare på 
eventuelle spørgsmål fra virksomheder. Dette vil give de små regioner en 
ulempe, idet en forholdsvis større andel af deres ressourcer skal anvendes 
til beredskabet. Betragtningen understøttes af en beregning af korrelatio-
nen mellem regionsstørrelse og DEA-score, der indikerer, at en sådan 
sammenhæng tilsyneladende eksisterer. Beregningerne ved en antagelse 
om konstant skalaafkast vil derfor i et vist omfang ved den givne regions-
struktur kunne overvurdere det mulige produktivitetspotentiale for den 
enkelte region på informations- og vejledningsområdet. 
 
For at belyse eventuelle smådriftsulempers betydning for det mulige pro-
duktivitetspotentiale kan det overvejes at anvende en særlig variant af 
DEA-modellen med variabel skalaafkast, jf. ovenstående tabel 4.3. I det 
konkrete eksempel forøges den gennemsnitlige DEA-score for regionerne 
med 0,05 i modellen med variabel skalaafkast. En antagelse om variabel 
skalaafkast  er imidlertid relativ vidtgående. Da der kun er 29 told- og 
skatteregioner, betyder dette således, at nogle regioner af modeltekniske 
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årsager vil opnå en DEA-score på eller tæt på 1, alene på grund af regio-
nernes størrelse. Da tilstedeværelsen af eventuelle smådriftsulemper for de 
små regioner ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at der slet ikke vil 
være et produktivitetspotentiale for disse regioner, vil en sådan beregning 
derfor kunne undervurdere det mulige  produktivitetspotentiale på områ-
det. Modellen med variabel skalaafkast indebærer således i visse tilfælde, 
at hele produktivitetspotentialet af rent modeltekniske årsager henføres til 
regionernes størrelse. 
 
Udviklingen i told- og skatteregionernes produktivitet i tilknytning til 
information og vejledning i perioden 1998-2000 er også her beregnet ud 
fra Malmquist indekset, jf. nedenstående tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4. Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og 
skatteregioner 1998-2000 på informations- og vejledningsområdet (ba-
seret på grundmodellen)  
 Malmquist produk-

tivitetsudviklingsin-
deks

Catching-up Teknologi-skift

1998 – 1999............ 1,03 1,14 0,92
1999 – 2000............ 0,96 1,04 0,93

 
Tabel 4.4 viser en samlet fremgang i produktiviteten fra 1998 til 1999 på 
ca. 3 pct. Denne vækst i produktiviteten kan henføres til, at de mindre 
produktive regioner er blevet mere produktive, jf. indhentningseffekten. 
Denne effekt opvejes dog til dels af, at de mest produktive regioner er 
blevet mindre produktive. 
 
Samme tendens ses i 1999-2000, hvor indhentningseffekten også er posi-
tiv, mens effekten fra teknologiskift er negativ. Det vil sige, at tendensen 
også her er, at de mindre produktive regioner gennemsnitligt øger pro-
duktiviteten, mens produktiviteten i de mest produktive regioner gen-
nemsnitligt falder. Dog dominerer den negative effekt fra teknologiskiftet, 
således at den gennemsnitlige produktivitet falder fra 1999 til 2000 med 
ca. 4 pct. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at produktiviteten på Told*Skats 
område for information og vejledning stort set har været uændret i perio-
den 1998-2000. Dette kan dels henføres til et fald i produktiviteten 
blandt de mest effektive regioner, dels stigende produktivitet i de mindre 
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produktive regioner. Samtidig kan der dog konstateres et beregningsmæs-
sigt produktivitetsforbedringspotentiale i regionerne på mellem 8 og 21 
pct. for så vidt angår informations- og vejledningsindsatsen.  
 
4.6.  DEA-analyse af told- og skatteregionernes motoreks-

peditioner  
 
I dette afsnit præsenteres DEA-analyserne af told- og skatteregionernes 
motorekspeditioner. Motorekspeditionsområdet omfatter regionernes be-
regning og opkrævning af registreringsafgifter af motorkøretøjer, herun-
der revision af afgiftsangivelser og regnskaber fra virksomheder, der er 
registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer. Årsværksfor-
bruget på motorekspeditioner var i 2000 på ca. 79 årsværk. 
 
Analysens input- og outputvariable fremgår nedenstående boks 4.4. 
 
Boks 4.4.  Input- og outputvariable i grundmodellen for motor-
ekspeditioner 
Input:  

• Antal årsværk. 
 
Output: 

• REKS-område 4.1: Antal modtagne certifikater (vægt 1), antal gennemførte 
ekspeditioner i forbindelse med ny-registreringer (vægt 3), antal gennemførte 
ekspeditioner i forbindelse med om-registreringer (vægt 3) antal afsluttede 
sager vedrørende skriftlige forespørgsler om depositum (vægt 2,67). 

• Antal deposita (REKS 4.8). 
• Antal reviderede månedsangivelser (REKS 4.9). 

 
Anm.: Vægtene er taget fra Told*Skats REKS-vejledning. 
 
Produktivitetsmålingen på REKS-område 4.1 dækker over antallet af mo-
torekspeditioner vægtet efter, hvor ressourcekrævende de enkelte ekspedi-
tioner er. Antal deposita er medtaget for at tage højde for de ressourcer, 
som Told*Skat bruger i forbindelse med den afsluttende behandling efter 
at en vurdering har fundet sted. Antal reviderede månedsangivelser tager 
højde for de ressourcer, der er brugt på revision. 
 
Told- og skatteregionerne er i tilknytning til motorekspeditionsopgaverne 
imidlertid nødt til at afsætte ressourcer til betjening af de ”skranke-
henvendelser”, der kommer i løbet af dagen. Disse henvendelser registre-
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res imidlertid ikke i de enkelte regioner, og da det ikke umiddelbart kan 
udelukkes, at skranke-henvendelserne ikke fordeler sig jævnt over alle 
regionerne, har det i nærværende analyse været overvejet at inddrage for-
skellige supplerende output-mål for belastningen i de forskellige regioner 
af skranke-henvendelser – eksempelvis antal skatteydere i regionen som en 
indikator for antallet af skranke-henvendelser fra privatpersoner og antal-
let af automobilforhandlere i regionen som en indikator for antallet af 
skranke-henvendelser fra erhvervsdrivende.  
 
Boks 4.5. Supplerende variable til grundmodellen for motorekspeditio-
ner 
Output: 

• Det samlede antal skatteydere i regionen 
• Det samlede antal automobilforhandlere i regionen. 

 
DEA-analyserne af told- og skatteregionernes motorekspeditioner viser, at 
regionerne har en gennemsnitlig produktivitetsgrad på mellem 0,80 og 
0,86 i 2000. Dette indikerer – alt andet lige - et beregningsmæssigt pro-
duktivitetspotentiale i regionerne på omkring 14-20 pct. for så vidt angår 
motorekspeditioner, jf. nedenstående tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5. Resultater af DEA-analyser af motorekspeditionsområdet 
 Grundmodel 

(1998-tal) 
Grundmodel 
(1999-tal) 

Grundmodel 
(2000-tal) 

Grundmodel + 
antal skatteyde-
re og automo-
bilforhandlere i 
regionen (gnst. 
98-00) 

DEA-score ....... 0,75 0,68 0,80 0,86 
 
Udviklingen i told- og skatteregionernes produktivitet i tilknytning til 
motorekspeditioner i perioden 1998-2000 er også her beregnet ud fra 
Malmquist-indekset, jf. nedenstående tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og 
skatteregioner 1998-2000 på motorekspeditionsområdet (baseret på 
grundmodellen)  
 Malmquist produk-

tivitetsudviklingsin-
deks 

Catching-up Teknologi-skift 
 

1998 – 1999............ 1,10 0,91 1,19 
1999 – 2000............ 0,96 1,19 0,81 

 
Det fremgår af tabel 4.6, at den gennemsnitlige værdi af Malmquist-
indekset er 1,10 i 1998-1999 og 0,96 i 1999-2000. Analysen viser således, 
at told- og skatteregionernes produktivitet i tilknytning til 
motorekspeditioner steg med ca. 10 pct. i mellem 1998 og 1999 og faldt 
med ca. 4 pct. i mellem 1999 og 2000. Den samlede 
produktivitetsstigning i perioden 1998-2000 har således samlet været ca. 
6 pct.  
Hvor teknologiskift-effekten gav anledning til en gennemsnitlig forbed-
ring af regionernes samlede præstation med ca. 19 procentpoint i mellem 
1998 og 1999, bidrog teknologiskift-effekten til en forværring af regio-
nernes samlede præstation med ca. 19 pct. i mellem 1999 og 2000. Sam-
let set kan det således konstateres, at de mest produktive regioner i perio-
den 1998-2000 hverken er blevet mere eller mindre produktive. 
 
Indhentningseffekten bidrog derimod til en forværring af regionernes 
samlede præstation med ca. 9 procentpoint i mellem 1998 og 1999 og en 
forbedring af den samlede præstation med ca. 19 procentpoint imellem 
1999 og 2000. Samlet kan det således konstateres, at de mindre produkti-
ve regioner er blevet mere produktive i perioden 1998-2000. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at der i told- og skatteregionerne i 
perioden 1998-2000 har været en tilfredsstillende produktivitetsfremgang 
på sammenlagt ca. 6 pct. Det skyldes først og fremmest, at de mindre 
produktive regioner er blevet mere produktive. Samtidig kan der dog 
fortsat konstateres et beregningsmæssigt produktivitetsforbedringspoten-
tiale i regionerne på mellem 14 og 20 pct. for så vidt angår motorekspedi-
tioner.  
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4.7.  DEA-analyse af told- og skatteregionernes sagsbe-
handling 

 
I dette afsnit præsenteres DEA-analyserne af de 29 told- og skatteregio-
ners sagsbehandling. Sagsbehandlingsområdet dækker primært over hen-
holdsvis bobehandlinger og afgørelser. Årsværksforbruget til sagsbehand-
ling var i 2000 på ca. 281 årsværk. 
 
Analysens input- og outputvariable fremgår nedenstående boks 4.6. 
 
Boks 4.6.  Input- og outputvariable i grundmodellen for sagsbehandling 
Input:  

• Antal årsværk. 
 
Output: 

• Antal bobehandlinger: Gældssaneringer, eftergivelsessager, henstandsager og 
betalingsstandsninger (REKS 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.1.8 og 7.1.10).   

• Antal afgørelser vedrørende skat, moms, afgifter og andet: Administrative sa-
ger 1. instans, administrative sager ankeinstans, bindende forhåndsbeskeder, 
bistand til Told- og Skattestyrelsen,  gavesager, omkostningsdækning, akt-
indsigt samt klagesager over sagsbehandlingen i kommunerne (REKS 7.4.1, 
7.4.4, 7.4.7, 7.4.10, 7.6.1, 7.6.4, 7.7.1, 7.7.6, 7.7.9 og 7.7.12).   

• Det samlede provenu (ekskl. selskabsskat og told): Variablen er medtaget 
som en indikator for sagskompleksiteten i regionerne – under antagelse af at 
sagskompleksiteten er større i de regioner, hvor provenuet er størst. 

 
I grundmodellen er det samlede provenu i told- og skatteregionerne med-
taget som et udtryk for kompleksiteten i sagsbehandlingen. Supplerende 
variable som indikatorer for sagskompleksiteten i regionerne er antallet af 
hovedaktionærer og antallet af erhvervsdrivende i regionerne.  
 
Boks 4.7.  Supplerende variable til grundmodellen for sagsbehandling 
Output: 

• Det samlede antal hovedaktionærer i regionen. 
• Det samlede antal erhvervsdrivende i regionen. 

 
DEA-analyserne af told- og skatteregionernes sagsbehandling viser, at 
regionerne har en gennemsnitlig produktivitetsgrad på mellem 0,83 og 
0,87 i 2000. Dette indikerer – alt andet lige – et beregningsmæssigt pro-
duktivitetspotentiale i regionerne i størrelsesordenen 13 – 17 pct. for så 
vidt angår sagsbehandling, jf. nedenstående tabel 4.7. 
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Tabel 4.7. Resultater af DEA-analyser af sagsbehandlingsområdet 
 Grundmodel 

(1998-tal) 
Grundmodel 
(1999-tal) 

Grundmodel 
(2000-tal) 

Grundmodel + 
antal hovedak-
tionærer og 
erhvervsdri-
vende i regio-
nen (gnst. 98-
00) 

DEA-score ......... 0,70 0,80 0,83 0,87 
 
Der har endvidere være en stigning i produktiviteten på sagsbehandlings-
området i perioden 1998-2000, jf. nedenstående tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8. Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og 
skatteregioner 1998-2000 på sagsbehandlingsområdet (baseret på 
grundmodellen)  
 Malmquist produk-

tivitetsudviklingsin-
deks 

Catching-up Teknologi-skift 
 

1998 – 1999 ............ 1,42 1,17 1,22 
1999 – 2000 ............ 1,12 1,05 1,08 

 
Det fremgår af tabel 4.8, at den gennemsnitlige værdi af Malmquist-
indekset er 1,42 i 1998-1999 og 1,12 i 1999-2000. Analysen viser således, 
at told- og skatteregionernes produktivitet i tilknytning til motorekspedi-
tioner steg med ca. 42 pct. i mellem 1998 og 1999 og ca. 12 pct. i mel-
lem 1999 og 2000.  
 
Teknologiskift-effekten gav anledning til en gennemsnitlig forbedring af 
regionernes samlede præstation med ca. 22 procentpoint i mellem 1998 
og 1999 og ca. 8 procentpoint i mellem 1999 og 2000. I perioden 1998-
2000 har der således været en tendens til at de mest produktive regioner 
er blevet mere produktive. 
 
Indhentningseffekten bidrog ligeledes til en forbedring af regionernes 
samlede præstation – i 1998-1999 med ca. 17 procentpoint og i 1999-
2000 med ca. 5 procentpoint. Samlet kan det således også konstateres, at 
de mindre produktive regioner er blevet mere produktive i perioden 
1998-2000. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at der i told- og skatteregionerne i 
perioden 1998-2000 har været en tilfredsstillende produktivitetsfremgang 
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på sagsbehandlingsområdet. Det skyldes først og fremmest, at de mest 
produktive regioner er blevet mere produktive, men også at de mindre 
produktive regioner er blevet mere produktive. Samtidig kan der dog 
fortsat konstateres et beregningsmæssigt produktivitetsforbedringspoten-
tiale i regionerne på mellem 13 og 17 pct. for så vidt angår sagsbehand-
lingen. 
 
4.8.  DEA-analyse af toldområdet 
 
I dette afsnit præsenteres DEA-analyserne af toldområdet (toldekspediti-
oner). Området omfatter toldekspeditionsopgaverne godsregistrering, 
fortoldningsprocedure, udførselsprocedure, forsendelsesprocedure og In-
trastat. Arbejdsopgaverne i tilknytning til toldområdet udføres af de otte 
toldcentre. I 2000 var årsværksforbruget på toldområdet ca. 272 årsværk, 
svarende til ca. 34 pct. af toldcentrenes samlede årsværksforbrug i 2000. 
 
Analysens input- og outputvariable fremgår nedenstående boks 4.8. 
 
Boks 4.8. Input- og outputvariable i grundmodellen for toldområdet 
Input:  

• Antal årsværk. 
 
Output: 

• Toldprovenu. 
• Forsendelser: Diverse EU-forsendelser og TIR-transporter (REKS 3.5.1 – 

3.5.16). 
• Angivelser:  Antallet af manuelle godsposter (3.2.1), antallet af automatiske 

godsposter (3.2.2), antallet af manuelle importangivelsesposter (3.3.1), antal-
let af automatiske importangivelsesposter (3.3.3), antallet af manuelle eks-
portangivelser (3.4.1) og antallet af automatiske eksportangivelser (3.4.2).  

 
DEA-analyserne af toldcentrenes indsats på toldområdet viser, at centrene 
i modellerne med konstant skalaafkast har en gennemsnitlig produktivi-
tetsgrad på ca. 0,86 i 2000. Dette indikerer – alt andet lige – et bereg-
ningsmæssigt produktivitetsforbedringspotentiale i toldcentrene på ca. 14 
pct. for så vidt angår toldområdet, jf. nedenstående tabel 4.9. 
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Tabel 4.9. Resultater af DEA-analyser af toldområdet 
 Grundmodel 

(1999-tal) 
Grundmodel 
(2000-tal) 

Grundmodel 
(gnst. 99-00) 

Grundmodel 
(gnst. 99-00) 
(variabel skala-
afkast) 

DEA-score .......... 0,88 0,86 0,86 0,92 
 
Ovenstående beregninger med konstant skalaafkast er et udtryk for for-
skelle i produktiviteten blandt toldcentrene. Særligt for Odense, som er 
det mindste toldcenter, kan der være tegn på, at centerets størrelse kan 
være en del af forklaringen på produktivitetsproblemerne. Beregningerne 
med konstant skalaafkast vil derfor i et vist omfang ved den givne regions-
struktur kunne overvurdere det mulige produktivitetspotentiale for den 
enkelte region. 
 
For at belyse betydningen af eventuelle smådriftsulemper kan det – som 
på informations- og vejledningsområdet - overvejes at anvende en DEA-
model med variabel skalaafkast, jf. ovenstående tabel 4.9. I det konkrete 
eksempel forøges den gennemsnitlige DEA-score for toldcentrene med 
0,06 i modellen med variabel skalaafkast. En antagelse om variabelt skala-
afkast er imidlertid – som nævnt ovenfor – relativt vidtgående. Da der 
kun er otte toldcentre, betyder det således, at nogle toldcentre af model-
tekniske årsager vil opnå en DEA-score på eller tæt på 1, alene på grund 
af deres størrelse. Da tilstedeværelsen af eventuelle smådriftsulemper for 
de små centre ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at der slet ikke vil 
være et produktivitetspotentiale for disse centre, vil en sådan beregning 
derfor kunne undervurdere det mulige produktivitetspotentialet på områ-
det. Dette vil i endnu højere grad være tilfældet for analysen af toldekspe-
ditionsområdet end for analysen af informations- og vejledningsområdet 
ovenfor, da der er færre toldcentre end told- og skatteregioner. Generelt 
gælder det, at estimationen af randen for produktivitetsmulighedsområdet 
kan blive mere upræcis, når der kun indgår få analyseenheder i en DEA-
analyse. Resultaterne af en DEA-analyse med kun otte analyseenheder 
skal derfor tages med et vist forbehold. 
 
Endvidere skal det bemærkes, at Toldcenter København modtager en del 
angivelser, som kontrolleres før de sendes videre til indtastning i andre 
toldcentre. Omfanget af denne aktivitet i Toldcenter København registre-
res ikke, og det har ikke i resultatmålingerne været muligt at korrigere for 
dette forhold. Dermed vil beregningerne kunne overvurdere det mulige 
produktivitetspotentiale for Toldcenter København. 
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Som det fremgår af nedenstående tabel 4.10. har der i perioden 1999-
2000 været et fald på ca. 2 pct. i produktiviteten på toldområdet, idet 
Malmquist-indekset er 0,98. 
 
Tabel 4.10. Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 8 told-
centre 1999-2000 på toldområdet (baseret på grundmodellen)  
 Malmquist produk-

tivitetsudviklingsin-
deks 

Catching-up Teknologi-skift 
 

1999 – 2000 ............ 0,98 0,98 0,99 
 
Faldet i produktiviteten skyldes både, at de mest og de mindre produktive 
toldcentre er blevet mindre produktive. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at toldcentrene i perioden 1999-
2000 har haft et fald i produktiviteten på ca. 2 pct. Endvidere kan der i 
toldcentrene konstateres et beregningsmæssigt produktivitetspotentiale på 
mellem 8 og 14 pct. for så vidt angår toldområdet. 
 
4.9.  DEA-analyse af told- og skatteregionernes opkrævning 

og inddrivelse 
 
I dette afsnit præsenteres DEA-analyserne af de 29 told- og skatteregio-
ners opkrævning og inddrivelse. Området omfatter både forebyggende 
aktiviteter, udlægsforretninger og andre aktiviteter. I 2000 var årsværks-
forbruget i tilknytning til opkrævning og inddrivelse ca. 421 årsværk.  
 
Analysens input- og outputvariable fremgår af nedenstående boks 4.9. 
 



Kapitel 4  Benchmarking af told- og skatteregionernes produktivitet 
 

77 
 

Boks 4.9. Input- og outputvariable i grundmodellen for opkrævnings- 
og inddrivelsesområdet 
Input:  

• Antal årsværk. 
 
Output: 

• Antallet af inddrivelige restancer pr. regioner i forhold til antallet af by- og 
landvirksomheder (igangværende og afmeldte) der er momsregistrerede pr. 
regioner (Pct. C). 

• Antallet af afmeldte/ophørte restanter pr. region i forhold til antallet af af-
meldte/ophørte restanter i hele landet (Pct. D). 

• Antallet af inddrivelige restanter i SSR for selskaber pr. region i forhold til an-
tallet af selskaber pr. region (Pct. E). 

• Det samlede provenu i den enkelte region i forhold til det samlede provenu i 
hele landet (Pct. G). 

• Vægtede resultatmålinger på udlægsforretninger pr. region i forhold til væg-
tede udlægsforretninger for hele landet (Pct. I). 

• Antal afsluttede sager vedrørende Trip, Trap, Træsko pr. region i forhold til 
antallet af afsluttede sager vedrørende Trip, Trap, Træsko for hele landet. 

 
Eksistensens af fire registre på området medfører, at antallet af output-
variable, må øges for at dække området. De fire særskilte registre er: 1) 
Debitor-/Restanceregistret (moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag mv.), 2) 
Selskabs- og fondsskatteregistrene (selskabs- og fondsskatter), 3) SAP R/3 
(regionsbogholderiet) og 4) Registret over Udgiftsførte Fordringer (RUF), 
det vil sige krav som anses som uerholdelige.   
 
DEA-analyserne af told- og skatteregionernes opkrævning og inddrivelse 
viser, at regionerne har en gennemsnitlig produktivitetsgrad på mellem 
0,88 og 0,91 i 2000. Dette indikerer – alt andet lige – et beregningsmæs-
sigt produktivitetspotentiale i regionerne i størrelsesordenen 9 – 12 pct. 
for så vidt angår opkrævning og inddrivelse, jf. nedenstående tabel 4.11. 
 



Budgetanalyse af Told & Skat 

78 
 

Tabel 4.11. Resultater af DEA-analyser af opkrævnings-  
og inddrivelsesområdet 
 Grundmodel (2000-tal) Grundmodel (gnst. 99-00)
DEA-score .......................... 0,88 0,91

 
4.10.  Samlet vurdering af told- og skatteregionernes pro-

duktivitet 
 
For en stor organisation som Told*Skat er spørgsmålet om produktivitet 
yderst relevant. Det er derfor i budgetanalysen på udvalgte områder ana-
lyseret, dels hvordan produktiviteten har udviklet sig i aftaleperioden, dels 
hvad der kan opnås af produktivitetsgevinster, hvis de mindre produktive 
regioner bringes på niveau med (eller i nærheden af) resultaterne i de mest 
produktive regioner. Analyserne er baseret på historiske tal – Det vil sige 
med allerede kendt teknologi, organisation, medarbejdersammensætning 
og kontrolstrategi. Resultaterne af analyserne kan derfor bruges som indi-
katorer for mulige forbedringer. I analyserne indgår således ikke den mu-
lige udvikling, der f.eks. kan opnås med en øget digitalisering af 
Told*Skats forvaltning. 
 
Produktivitetsanalyserne af Told*Skat er foretaget såvel over tid som på 
tværs af told- og skatteregionerne, Det vil sige som benchmarking-analyser. 
Tilgangsvinklen har været DEA-metoden, der i de seneste år er blevet en 
metode, der mere og mere bruges til at vurdere især offentlige institutio-
ners produktivitet. 
 
Produktivitetsanalyserne er gennemført på områderne 1) kontrol og revi-
sion, 2) information og vejledning, 3) motorekspeditioner, 4) sags-
behandling, 5) toldområdet samt 6) opkrævning og inddrivelse. 
 
Analyserne viser, at der generelt har været en tilfredsstillende stigning i 
produktiviteten på de udvalgte områder i perioden 1998-2000. Stignin-
gen i produktiviteten har været størst på sagsbehandlingsområdet, mens 
produktiviteten har været nærmest uændret på informations- og vejled-
ningsområdet. På toldområdet har der været et mindre fald i produktivi-
teten, jf. nedenstående tabel 4.12. Der skal dog her tages forbehold for 
resultaterne, idet analyserne af produktivitetsudviklingen alene dækker en 
forholdsvis kort periode – 1998-2000 og i nogle tilfælde kun 1999-2000. 
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Tabel 4.12. Samlet oversigt over udviklingen i produktiviteten i told- 
og skatteregionerne samt toldcentrene på udvalgte områder 1998-2000 
(pct.) 
Område 1998-1999 1999-2000 
Kontrol og revision ........................................................... - +12,0 
Toldområdet..................................................................... - -2 
Sagsbehandling ................................................................. +42 +12 
Information og vejledning................................................. +3 -4 
Motorekspeditioner........................................................... +10 -4 
Opkrævning og inddrivelse ............................................... - - 

 
Udviklingen i produktiviteten er primært påvirket af, at de mindre pro-
duktive regioner er blevet mere produktive (indhentningseffekten, men 
også af at de mest produktive regioner på de fleste områder ligeledes er 
blevet mere produktive. 
 
Produktivitetsanalyserne dækker over ca. 37 pct. af Told*Skats samlede 
ressourceforbrug i 2000 - svarende til ca. 44 pct. af told- og skatteregio-
nernes samlede årsværksforbrug, jf. nedenstående tabel 4.13.   
 
Tabel 4.13.  Samlet oversigt over årsværksforbruget i told- og 
skatteregionerne samt toldcentrene på udvalgte områder 2000 (antal 
årsværk) Område 2000 
Kontrol og revision............................................... 826 
Toldområdet ........................................................ 272 
Sagsbehandling..................................................... 281 
Information og vejledning .................................... 174 
Motorekspeditioner.............................................. 79 
Opkrævning og inddrivelse................................... 421 
I alt ..................................................................... 2.053 
  
Pct. af told- og skatteregionernes  samt toldcent-
renes samlede årsværksforbrug (4.694 årsværk) ..... 43,7 pct. 
Pct. af hele Told*Skats årsværksforbrug  (5.569 
årsværk)................................................................

 
36,9 pct. 

 
DEA-analyserne viser også et beregnet produktivitetspotentiale, der vil kun-
ne realiseres hvis de mindre produktive regioner kommer op på niveau 
med (eller i nærheden af) de mest produktive regioner. Analyserne giver 
mulighed for at skønne over et samlet potentiale for regionerne som hel-
hed på de udvalgte områder. Specielle forhold i de enkelte regioner kan 
betyde, at placeringen ikke udelukkende er udtryk for produktiviteten, 
således at det beregnede produktivitetspotentiale ikke nødvendigvis svarer 
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til det faktiske produktivitetspotentiale for den enkelte region. Disse for-
hold udtrykker, at metoden ikke tilsigter at give en perfekt beskrivelse af 
virkeligheden i den enkelte region, men derimod tegner et mere overord-
net billede af de enkelte regioner i sammenhæng. Dette er vigtigt at have 
in mente. 
 
Det beregnede produktivitetspotentiale i 2000 for de seks områder frem-
går af nedenstående tabel 4.14. 
 
Tabel 4.14. Samlet oversigt over det beregnede produktivitetspotentiale 
i told- og skatteregionerne samt toldcentrene på udvalgte områder i 
2000 (pct.) 
Område 2000 
 Pct. 
Kontrol og revision ................................................................................... 10 – 18 
Toldområdet............................................................................................. 8 – 14 
Sagsbehandling ......................................................................................... 13 – 17 
Information og vejledning......................................................................... 8 – 21 
Motorekspeditioner................................................................................... 14 – 20 
Opkrævning og inddrivelse ....................................................................... 9 – 12 

 
Hvis det beregnede produktivitetspotentiale på de forskellige områder 
sammenholdes med årsværksforbruget på områderne fås det beregnede 
frigørelsespotentiale, jf. nedenstående tabel 4.15. 
 
Tabel 4.15. Samlet oversigt over det beregnede frigørelsespotentiale op-
gjort i årsværk i told- og skatteregionerne samt toldcentrene på udvalgte 
områder 2000  (antal årsværk) 
 2000 
Kontrol og revision ................................................................................... 83 – 149 
Toldområdet............................................................................................. 22 - 38 
Sagsbehandling ......................................................................................... 37 – 48 
Information og vejledning......................................................................... 14 – 37 
Motorekspeditioner................................................................................... 11 – 16 
Opkrævning og inddrivelse ....................................................................... 38 – 51 
I alt .......................................................................................................... 205 - 339 

 
Som det fremgår af tabel 4.15 indikerer resultaterne af DEA-analyserne af 
de seks områder et beregningsmæssigt produktivitetspotentiale på mellem i 
alt 205 og 339 årsværk.  
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Sammenfattende kan det konstateres, at der er et samlet beregningsmæs-
sigt produktivitetspotentiale på mellem 10 og 17 pct. på de seks udvalgte 
områder i Told*Skat. Områderne dækker – som tidligere nævnt - tilsam-
men over ca. 37 pct. af Told*Skats samlede årsværksforbrug. For så vidt 
angår de resterende 63 pct. af ressourceforbruget i Told*Skat kan der ikke 
på baggrund af ovenstående analyser siges noget om størrelsen af et even-
tuelt produktivitetsforbedringspotentiale. 
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Kapitel 5 

Told*Skats udviklingstiltag i perioden  
1998-2000  

 
 
 
 
5.1. Udviklingsmålene i flerårsaftalen 
 
For en organisation som Told*Skat er det af stor betydning, at organisati-
onen konstant udvikler sig og tilpasser sig borgernes og virksomhedernes 
ønsker og behov. Der blev ikke indskrevet konkrete udviklingsmål i den 
første flerårsaftale (1994-1997) – dette er naturligvis ikke ensbetydende 
med, at Told*Skat ikke udviklede sig i perioden. I den anden flerårsaftale 
(1998-2001) blev der indskrevet en række forskellige udviklingsmål for 
Told*Skat, jf. boks 3.4. (Aftaleteksten er gengivet i appendiks 1). 
 
Udviklingsmålene for Told*Skat i aftaleperioden (1998-2001) knytter sig 
primært til de pejlemærker, der blev opstillet i ”Budgetanalyse af 
Told*Skat” (marts 1997) og som havde til formål at sikre, at organisatio-
nen udvikler sig i retning af større omstillingsparathed og stigende effekti-
vitet og kvalitet i opgaveløsningen.  
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Boks 5.1. Overblik over udviklingsmål i flerårsaftalen for 1998-2001 
Område Udviklingsmål 
Kontrol og revision Øget samarbejde med andre myndigheder 

om ØkoKrim. 
Ny kontrolstrategi: Der skal sikres en 
større grad af ensartethed i kontrolindsat-
sen. 
Fra 1998 og frem gennemføres forsøg med 
målinger af kontrolindsatsens præventive 
effekter. 

Produktivitet Fra 1999 og frem gennemføres målinger af 
produktiviteten på mindst fem væsentlige 
og ressourcetunge aktivitetsområder. 

Toldområdet Der skal gennemføres en omlægning af 
toldområdet (toldcentrene). 

Kontrollørkorps Der afgår i perioden 1998-2001 i alt 500 
årsværk fra Told*Skats almindelig drift til 
kontrollørkorps. 

De menneskelige ressourcer i Told*Skat Der skal i perioden 1998-2001 ske en 
tilførsel af kompetencer til Told*Skat 
gennem intern uddannelse, ekstern rekrut-
tering og en højere grad af samspil mellem 
løn og resultater. 

IT-området Den nødvendige integration af de er-
hvervsrettede systemer skal gennemføres i 
perioden 1998-2001. 

 
Kilde: ”Aftale mellem Finansministeriet og Skatteministeriet om resultatkrav for 

Told*Skat i perioden 1998-2001”. Se også appendiks 1. 
 
5.2.  Told*Skats opfyldelse af udviklingsmålene i 1998-

2000 
 
Det vurderes i dette afsnit, i hvilket omfang Told*Skat har opfyldt ud-
viklingsmålene for 1998-2000. Der er således tale om en foreløbig evalue-
ring af flerårsaftalen, da 2001 fortsat udestår. 
 
Udviklingsmålene er opstillet med henblik på at sikre, at Told*Skat ud-
vikler sig i retning af større omstillingsparathed og stigende effektivitet og 
kvalitet i opgaveløsningen.  
 
Først gennemgås udviklingstiltagene på kontrol- og revisionsområdet 
(afsnit 5.2.1). Dernæst fokuseres der på Told*Skats forsøg med produkti-
vitetsmålinger (afsnit 5.2.2). I afsnit 5.2.3 belyses udviklingstiltagene på 
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toldområdet. Etableringen og afviklingen af kontrollørkorpset vurderes 
nærmere i afsnit 5.2.4. I afsnit 5.2.5 fokuseres der på udviklingen i de 
menneskelige ressourcer i Told*Skat, og i afsnit 5.2.6 vurderes udvik-
lingstiltagene i tilknytning til Det Integrerede Erhvervssystem. 
 
5.2.1.  Kontrol og revision 
I flerårsaftalen for 1998-2001 er der opstillet flere forskellige ud-
viklingsmål for Told*Skat på kontrol- og revisionsområdet. Disse mål 
knytter sig til bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet (ØkoKrim), større 
ensartethed i kontrolindsatsen og forsøg på måling af kontrolindsatsens 
præventive effekter.  
 
ØkoKrim  
Det fremgår af flerårsaftalen for 1998-2001, at Told*Skat skal intensivere 
samarbejdet med andre myndigheder om økonomisk kriminalitet. 
 
Boks 5.2  Definition af økonomisk kriminalitet 
Økonomisk kriminalitet defineres som økonomiske sager, der formodes at indeholde en 
strafbar overtrædelse af skatte-, afgifts- eller toldlovgivningen, EU’s landbrugsstøtte-
ordninger eller sager, hvor Told*Skat som led i sit arbejde bistår andre myndigheder 
med opklaring af sager vedrørende formodede strafbare overtrædelser, når der kan være 
grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt betydende omfang og er led i enten 
1) organiseret kriminalitet, 2) udført ved anvendelse af særegne forretningsmetoder 
eller 3) på anden måde er af særlig kvalificeret karakter.  
 
Det skal dog bemærkes, at økonomisk kriminalitet ikke er det sammen som ”sort 
økonomi”. Ved afgrænsning i forhold til sort økonomi henvises til de karakteristika, 
der er beskrevet i rapporten ”Kontrolstrategi vedrørende sort økonomi”. 

 
Kilde: Vejledning til REKS. 
 
Regeringen bad i efteråret 1997 et særligt tværministerielt koordinerings-
udvalg – med told- og skattedirektøren som formand – om at se på mu-
lighederne for at øge bekæmpelsen af den økonomiske kriminalitet mod 
det offentlige. Udvalgets rapport forelå i maj 1999 og indeholdt en række 
konkrete anbefalinger om bl.a. øget udveksling af oplysninger mellem 
myndigheder, udvidede eller ændrede registreringer af informationer og 
samarbejdsmuligheder mellem myndigheder. I alt blev der peget på 57 
forslag, hvoraf 37 vedrører Skatteministeriets område. 
  
Som led i udmøntningen af anbefalingerne forstærkede Told*Skat indsat-
sen mod økonomisk kriminalitet. Det skete bl.a. gennem en ompriorite-



Budgetanalyse af Told*Skat 

86  
 

ring af ressourceindsatsen. I 2000 var ca. 60 årsværk beskæftiget med be-
kæmpelse af økonomisk kriminalitet, mens dette tal i 2001 er steget til ca. 
100 årsværk. Disse årsværk anvendes bl.a. til en række vigtige indsatsom-
råder, som f.eks. momskarruselsvindel, toldsvig og ”rullende kapital”.  
 
Told*Skats indsats mod økonomiske kriminalitet foregår såvel centralt i 
Told- og Skattestyrelsen som på regionsplan. Den 15.  februar 2000 blev 
der således oprettet et døgnbemandet kontrolinformationscenter (KIC) i 
Told- og Skattestyrelsen. I forhold til told- og skatteregionerne har ind-
satsen mod økonomisk kriminalitet karakter af en forholdsvis fleksibel 
projektstyring, hvor regionerne i forbindelse med kontraktforhandlinger-
ne med Told- og Skattestyrelsen kan byde på løsningen af ØkoKrim-
opgaver. Efter en nærmere vurdering i KIC udarbejdes en oversigt over 
opgavefordelingen. Af oversigten fremgår det bl.a., om der i tilknytning 
til de enkelte ØkoKrim-opgaver er relationer til andre told- og skatteregi-
oner. Endvidere fremgår det af oversigten, hvor mange årsværk told- og 
skatteregionerne er tildelt til løsning af den pågældende ØkoKrim-
opgave. Der er tale om en dynamisk opgave- og ressourceoversigt, der 
ændres og tilpasses i takt med at nye opgaver dukker op. 
 
Told*Skat har også intensiveret samarbejdet med andre myndigheder. 
Den 28. juni 1999 underskrev Told*Skat og politiet således en samar-
bejdsaftale. Herudover har Told*Skats direktion opfordret hver enkelt 
told- og skatteregion til at indgå formelle samarbejdsaftaler om bekæm-
pelse af økonomisk kriminalitet med politikredsene – og også gerne med 
deltagelse af kommunerne. Dette har ført til, at alle told- og skatteregio-
ner i dag har indgået samarbejdsaftaler med politiet. Endvidere samarbej-
der Told*Skat på ØkoKrim-området med de sociale myndigheder, føde-
varemyndighederne og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt told-, skatte- 
og politimyndigheder i udlandet. 
 
I fortsættelse af koordineringsudvalgets arbejde blev der endvidere nedsat 
et kontaktudvalg. Udvalget, der også er tværministerielt, udveksler syns-
punkter og erfaringer samt drøfter mulighederne for at videreudvikle det 
praktiske arbejde med ØkoKrim. I tilknytning hertil er der nedsat tre 
arbejdsgrupper på tværs af ministerierne. Told- og Skattestyrelsen er se-
kretariat for kontaktudvalget. 
 
Status ved udgangen af 2000 er, at ca. 2/3 af de 37 forslag, der vedrører 
Skatteministeriets ressort, er gennemført. De resterende forslag forventes 
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gennemført i løbet af 2001. På den baggrund kan det konstateres, at 
Told*Skat har opfyldt sit udviklingsmål i flerårsaftalen for 1998-2001 i 
forbindelse med ØkoKrim. 
 
I takt med at indsatsen mod økonomisk kriminalitet får en stadig større 
betydning i Told*Skat er det relevant at overveje nye mulige resultat- og 
udviklingsmål for området.  
 
Siden 2001 har Told*Skat gennemført følgende målinger i tilknytning til 
ØkoKrim: 1) antal igangværende sager, 2) antal afsluttede sager og 3) 
reguleringsbeløb. Da ØkoKrim indsatsen også omfatter opgaveløsning i 
samarbejde med andre myndigheder, der medfører reguleringsbeløb hos 
disse myndigheder, måles der også på antal samarbejdssager og regule-
ringsbeløb opnået af disse myndigheder. 
 
Omfanget og kompleksiteten af ØkoKrim-opgaverne varierer meget fra 
sag til sag, og det kan derfor diskuteres, hvorvidt det vil give mening at 
foretage egentlige produktivitetsmålinger på området. Alternativt kunne 
der i stedet ske en mere kvalitativ afrapportering af ØkoKrim-indsatsen i 
forbindelse med f.eks. Told*Skats virksomhedsregnskabsaflæggelse. 
 
Ny kontrolstrategi - En mere ensartet kontrolindsats 
Der har siden Told*Skats etablering i 1990 været et varierende fokus på 
begrebet ensartethed i kontrolindsatsen. 
 
I den forrige flerårsaftale for Told*Skat (1994-1997) var det eneste 
resultatmål på kontrolområdet, at de totale reguleringer løbende skulle 
øges, jf. ovenstående boks 3.1. Det betød, at kontrolstrategien først og 
fremmest havde et provenumæssigt sigte.    
 
Rigsrevisionen gennemførte i 1994/1995 en undersøgelse af momskon-
trollen, som viste at momskontrollen ikke var ensartet i landet som hel-
hed, idet virksomhedernes sandsynlighed for at blive udtaget til moms-
kontrol afhang af virksomhedernes regionstilhørsforhold. Endvidere iden-
tificerede Rigsrevisionen en stor variation i dokumentationsmaterialet for 
momskontrollen regionerne imellem.  
 
På baggrund heraf blev der i den nuværende flerårsaftale for Told*Skat 
(1998-2001) opstillet et udviklingsmål om større ensartethed i kontrol-
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indsatsen. Udviklingsmålet blev udmøntet i en ny kontrolstrategi, der 
blev iværksat den 1. januar 1998. 
I forhold til den tidligere strategi, som alene havde et provenumæssigt 
sigte, varetager den nye strategi såvel provenumæssige som præventive og 
retssikkerhedsmæssige hensyn. 
 
Det retssikkerhedsmæssige hensyn varetages ved at kontrolindsatsen får 
samme styrke over hele landet, så ”opdagelsesrisikoen” er den samme, 
uanset virksomhedernes geografiske placering og størrelse. Endvidere om-
fatter kontrollen såvel komplicerede som mere enkle regelområder. For at 
sikre ensartethed i kontroludøvelsen og dokumentationen i den udførte 
kontrol, er der også udarbejdet en række kvalitetsstandarder i revisions-
processen. 
 
Ensartetheden skulle sikres ved, at der til hver region udmeldes forholds-
vis detaljerede måltal for totale reguleringer, antal kontroller og momsom-
sætning i de kontrollerede virksomheder i forhold til regionens potentiale. 
  
I starten af 2000 gennemførte Told- og Skattestyrelsen en evaluering af 
den nye kontrolstrategi. Formålet med evalueringen var først og fremmes 
at undersøge, om strategien har haft den ønskede effekt i form af en bre-
dere og mere ensartet kontrolindsats samt en større ensartethed i regio-
nernes dokumentation af kontrollen.  
 
Evalueringen viste, at kontrolindsatsen generelt er blevet mere ensartet på 
landsplan. Det skyldes især, at der er sket en reduktion i spredningen i 
kontrolfrekvensen for de små og i et vist omfang mellemstore virksomhe-
der. Kontrolindsatsen er samtidig blevet bredere, forstået på den måde, at 
der er kommet mere fokus på tungere kontrolområder, som f.eks. punkt- 
og miljøafgifter. Inden for de enkelte lovområder er der dog fortsat en vis 
uensartethed regionerne imellem. Evalueringen viste også, at kontrolind-
satsen over for store virksomheder er stigende. Der er således kommet 
større fokus på kontrollen af de store virksomheder, hvilket er i overens-
stemmelse med kontrolstrategiens provenumæssige hensyn. 
 
Formålet med den nye kontrolstrategi og den centrale rammeplanlægning 
er således blevet indfriet med en større ensartethed som resultat. 
 
Den stramme styring af regionernes kontrolindsats har imidlertid i visse 
tilfælde haft en negativ virkning på medarbejdernes motivation og ar-
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bejdsglæde i regionerne, ligesom styringen i nogen grad har tilsidesat en 
ellers sund risikobetragtning i regionernes kontrolplanlægning. Et anke-
punkt fra regionernes side var, at de detaljerede mål på f.eks. punkt- og 
miljøafgiftslove medfører, at regionerne må gennemføre kontrol i virk-
somheder, hvor risikoen for fejl er minimal, mens virksomheder med en 
væsentlig risiko for fejl inden for et andet lovområde nedprioriteres. 
 
Det har medført, at der fra og med 2001 er skruet ned for detaljerings-
graden i de fra Told- og Skattestyrelsen udmeldte kontroller, således regi-
onerne i højere grad selv kan vælge de egnede kontrolemner på baggrund 
af en risiko- og væsentlighedsbetragtning, der tager udgangspunkt i regio-
nernes virksomhedsmasse. 
 
Der synes ikke umiddelbart at være behov for at foretage yderligere 
justeringer i selve kontrolstrategien. Derimod vurderes der at være behov 
for at revurdere, hvorledes udmøntningen af strategien fremover skal ske.  
 
Kontrolindsatsens præventive effekter 
Med indførslen af den nye kontrolstrategi i 1998 blev der – som det også 
fremgår af ovenstående – sat fokus på, at kontrolindsatsen også varetager 
præventive hensyn.  
 
Kontrolindsatsens præventive effekt skal forstås som effekten af vejled-
ningsindsatsen og en eksponering af kontrolindsatsen. 
 
I flerårsaftalen for 1998-2001 blev der med udgangspunkt i den nye kon-
trolstrategi opstillet et udviklingsmål for Told*Skat, der indebærer at der 
fra 1998 og frem gennemføres forsøg med målinger af kontrolindsatsens 
præventive effekter. Told*Skat har opfyldt dette udviklingsmål. 
 
Siden 1998 har Told*Skat således forsøgt at måle kontrolindsatsens præ-
ventive effekter på seks områder, jf. boks 5.3. 
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Boks 5.3. Told*Skats undersøgelser af kontrolindsatsens præventive 
effekter  
Nyregistrerede virksomheder. Formål: Afdække om ’vejledningsbesøg’ og ’tilbud’ om 
vejledningsbesøg har en præventiv effekt. 
Uregistreret lønsumsafgiftsvirksomhed. Formål: Afdække effekten af en målrettet vejled-
ning. 
Taxivognmænd med reklameindtægter. Formål: Afdække effekten af en målrettet vejled-
ning. 
Kontrol af skrotbranchen. Formål: Afdække effekten af tidligere gennemført kontrolak-
tion overfor branchen. 
Effekt af kontrolaktioner. Formål: Afdække, om kontrolaktioner har en effekt overfor 
de kontrollerede virksomhed og overfor de berørte brancher generelt. 
Aktieindkomst. Formål: Afdække, om en målrettet presseomtale på et specifikt område 
har en præventiv effekt. 

 
Den samlede konklusion på undersøgelserne er, at det ikke har været mu-
ligt at måle kontrolindsatsens præventive effekter. På et enkelt område, 
kontrolaktioner over for restaurationsbranchen, kunne der dog spores en 
effekt i form af et stigende antal registrerede ansatte i de kontrollerede 
virksomheder. 
 
Undersøgelsen har imidlertid en række metodiske svagheder, og det kan 
derfor fortsat ikke udelukkes, at vejledning og kontrol ikke har præventive 
effekter. Undersøgelsens resultater kan således heller ikke tages som ud-
tryk for, at der ikke længere er behov for en effektiv vejledningsindsats og 
fortsat fokus på, hvordan kontrolindsatsen tilrettelægges, således der op-
nås en så stor præventiv effekt som mulig. 
 
5.2.2.  Produktivitetsmålinger 
Told*Skat skal ifølge flerårsaftalen for 1998-2001 fra 1999 og frem gen-
nemføre målinger af produktiviteten på mindst fem væsentlige og res-
sourcetunge aktivitetsområder. 
 
På baggrund heraf blev der i 1999 iværksat produktivitetsmålinger på 
følgende seks områder: Motor, told, registreringer, udlægsforretninger, 
sagsbehandling og kontrol. De seks områder dækkede i 1999 ca. 46 pct. 
af told- og skatteregionernes samlede ressourceforbrug. Der har imidlertid 
efterfølgende vist sig nogle vanskeligheder med at gennemføre alle de øn-
skede produktivitetsmålinger, idet datafejl og implementeringen af Er-
hvervssystemet har gjort det umuligt at gennemføre produktivitetsmålin-
ger på registreringsområdet. Det forventes dog, at der gennemføres nye 
produktivitetsmålinger på området fra januar 2002. 
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En efterfølgende opgørelse viser, at de iværksatte produktivitetsmålinger 
omfatter ca. 35 pct. af told- og skatteregionernes samlede ressourcefor-
brug i 2000. Årsagen til den lavere andel end oprindeligt antaget, er ikke 
kun at der ikke gennemføres målinger på registreringsområdet, men også 
at det har vist sig, at regionernes ressourceanvendelse på de områder, der 
er omfattet af målinger, generelt er faldet. 
 
Fra og med januar 2001 er der endvidere iværksat en række yderligere 
produktivitetsmålinger. Det drejer sig bl.a. om områderne: Skriftlige hen-
vendelser og bogholderi/kasse. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at Told*Skat har opfyldt ud-
viklingsmålet om at gennemføre produktivitetsmålinger på en række nøg-
leområder. Der er ingen tvivl om, at Told*Skat i dag hører til iblandt 
gruppen af offentlige institutioner, der måler mest for så vidt angår res-
sourcer og resultater. Der er dog fortsat behov for dels videreudvikling af 
målemetoderne, dels at udbrede målingerne til endnu flere områder – et 
interessant område er eksempelvis produktivitetsmålinger på det stigende 
antal telefoniske henvendelser fra borgere og virksomheder til Told*Skat.  
 
Resultaterne af Told*Skats produktivitetsmålinger uddybes ikke her, og 
der henvises i stedet til kapitel 4 om told- og skatteregionernes produkti-
vitet. 
 
5.2.3.  Toldområdet 
Told*Skat har opfyldt udviklingsmålet om en omlægning af toldområdet. 
I januar 1998 blev der indført en ny toldstruktur, hvor der blev etableret 
otte selvstændige toldcentre. Omstruktureringen medførte, at alle toldop-
gaver i Told*Skat nu er samlet ved syv told- og skatteregioner, der hver 
især har ansvaret for et toldcenter for et givet geografisk område, der føl-
ger regionsgrænserne. Toldcentrene dækker hver fra to til fem told- og 
skatteregioner. Desuden blev der etableret et særligt toldcenter for køben-
havnsområdet, Toldcenter København. 
 
Der er endvidere i aftaleperioden sket en styrkelse af toldopgaven, bl.a. 
med tilførsel af ca. 60 årsværk, således personaleforbruget i de otte told-
centre i 2000 var i alt 802 årsværk.  
 
I forbindelse med etableringen af de otte toldcentre i januar 1998 blev 
FEOGA-opgaven (dvs. Danmarks eksportstøtte fra EU på landbrugsom-
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rådet) flyttet fra de daværende 31 told- og skatteregioner til de nye told-
centre1. Endvidere er FEOGA-opgaven placeret i Told- og Skattestyrel-
sens Erhvervsafdeling, der har det overordnede ansvar for drifts-, plan-
lægnings- og udviklingsopgaverne i tilknytning hertil. 
 
I februar 2001 udarbejdede Rigsrevisionen en beretning til statsrevisorer-
ne om toldkontrollen. Konklusionen i beretningen var bl.a., ”at de seneste 
års initiativer og organisationsændringer har medført en styrket toldkontrol, 
men at der fortsat er behov for forbedringer”.2 For en mere uddybende ana-
lyse af omlægningen af toldområdet henvises der til Rigsrevisionens be-
retning. 
 
5.2.4.  Kontrollørkorps 
Budgetanalysen i 1997 viste, at Told*Skat fremover vil stå over for store 
udfordringer om at kunne honorere krav om bedre kontrol og større 
faglighed. I relation hertil blev det vurderet, at 5-6 pct. af den daværende 
medarbejderstab ikke kunne opkvalificeres til at løse fremtidens opgaver. 
 
I flerårsaftalen for 1998-2001 blev der derfor opstillet et udviklingsmål 
om oprettelsen af et såkaldt ’kontrollørkorps’, hvortil de medarbejdere, 
der ikke kunne opkvalificeres, skulle overføres. Kontrollørkorpset skulle 
medvirke til at synliggøre Told*Skats opgaveløsning over for virksomhe-
der og borgere. Det blev endvidere aftalt, at der i 1998 skulle ske en af-
gang fra Told*Skats almindelige drift til kontrollørkorpset på 350 årsværk 
stigende til i alt 500 årsværk i 2000. I flerårsaftalen blev det endvidere 
skønnet, at der ville ske en frivillig afgang fra kontrollørkorpset  på 100 
årsværk i hvert af årene i perioden 1998-2002, jf. nedenstående tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1. Oprindelig model for kontrollørkorpset (antal årsværk) 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Tilgang ................................ 350 50 50 50 0 
Afgang ................................. 100 100 100 100 100 
I alt...................................... 250 200 150 100 0 

 
De forventede merudgifter til kontrollørkorpset blev skønnet til at være i 
alt ca. 245 mio. kr. i perioden 1998-2002 (PL-1998). 

                                                 
1 Eksportstøtten på landbrugsområdet administreres af Direktoratet for FødevareErhverv 
og Told*Skat i fællesskab. 
2 Rigsrevisionen – RB A101/01 – Februar 2000, Beretning til statsrevisorerne om toldkon-
trollen.  
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Kontrollørkorpset blev ved oprettelsen set som et fremadrettet, personale-
politisk instrument og et alternativ til regulære afskedigelser af de berørte 
medarbejdere. 
  
I efteråret 1998 viste det sig imidlertid, at der kun havde været en meget 
beskeden afgang fra kontrollørkorpset (22 årsværk), og det blev skønnet, 
at denne udvikling ville fortsætte de følgende år. Der var flere årsager til 
den manglende afgang fra korpset. Den væsentligste var, at de medarbej-
der der var overført til kontrollørkorpset ikke havde kvalifikationer, der 
gjorde det muligt for dem at få et andet arbejde til en lignende aflønning i 
den private sektor. Hertil kom, at tjenestemændene var meget fokuseret 
på deres rettigheder vedrørende rådighedsløn. 
 
Som aftalen vedrørende kontrollørkorpset var skruet sammen, kunne man 
i værste fald risikere, at medarbejderne ville blive i kontrollørkorpset ind-
til denne aftale udløb ved udgangen af 2001. Man skulle så tage stilling 
til, hvad der i givet fald skulle ske med korpset. En afvikling på dette tids-
punkt ville betyde, at de tjenestemænd, der var i korpset, skulle have rå-
dighedsløn, mens de overenskomstansatte skulle have fratrædelsesgodtgø-
relse. Under forudsætning af, at afgangen fra kontrollørkorpset hovedsa-
gelig ville have været aldersbetinget, og under forudsætning af, at man ved 
aftalens udløb, ville have besluttet at afskedige medarbejderne i korpset, 
ville den samlede udgift til kontrollørkorpset have været på ca. 800 mio. 
kr. – eller omkring tre gange så meget som oprindeligt forudsat ved opret-
telsen af korpset.  
 
Som følge af den manglende afgang fra kontrollørkorpset kunne det kon-
stateres, at kontrollørkorpset ikke havde udsigt til at kunne opfylde de 
oprindelige personalepolitiske målsætninger. En videreførelse af korpset 
ville ikke være formålstjenlig, og det blev derfor besluttet at afvikle korp-
set fra og med 1999. I forbindelse hermed blev det dog besluttet: 

• at overenskomstansatte fik 12 måneders forlænget opsigelse – med 
mulighed for fritstilling, 

• at alle medarbejderne i korpset fik en erstatning på 25.000 kr. for 
gener i forbindelse med overførslen til korpset, og 

• at rådgivningsindsatsen for AS3 blev forstærket. 
 
Det blev endvidere besluttet ikke at foretage flere udpegninger til korpset. 
Afviklingen af kontrollørkorpset fremgår af nedenstående figur 5.2. 
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Tabel 5.2. Afvikling af kontrollørkorpset (antal årsværk) 
 1998 1999 2000 2001 2002 
I alt........................... 330 202 74 0 0 

 
De samlede udgifter til kontrollørkorpset forventes – som det fremgår af 
nedenstående tabel 5.3, at blive i alt ca. 400 mio. kr., hvilket er omkring 
150 mio. kr. dyrere, end da man oprindeligt planlage kontrollørkorpset. 
 
Tabel 5.3. Udgifter (bevillinger) til afvikling af kontrollørkorpset (mio. 
kr., årets priser) 
 1998 1999 2000 2001 2002 I alt 
FL ....................... 87,5 117,5 84,7 34,2 11,7 335,6 
TB....................... 21,0 10,8 12,1 22,2  6,8 72,9 
I alt...................... 108,5 128,3 96,8 56,4 18,5 408,5 

 
Anm.: Kursiv indikerer, at der er tale om forventede tal. Endvidere skal det bemærkes, 

at hvis der sammenlignes med de i tabel 2.3 opførte udgifter til kontrollørkorp-
set, så er der i tabel 2.3 alene tale om de ekstraudgifter, der er bevilliget på til-
lægsbevillingerne. 

 
Baggrunden for merudgiften i forbindelse med kontrollørkorpset skyldes 
først og fremmest, at den forudsatte afgang ikke fandt sted. Det forhold at 
man valgte, at give de overenskomstansatte et forlænget opsigelsesvarsel 
på 12 måneder (svarende til ca. 43 mio. kr.), erstatningen til alle medar-
bejderne på 25.000 kr. (svarende til i alt ca. 9,4 mio. kr.) samt oprethol-
delsen af AS3 rådgivning (svarende til 25 mio. kr.) har også været med til 
at gøre ordningen dyrere end oprindeligt forudsat. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at kontrollørkorpset ikke var nogen 
succes – specielt ikke økonomisk. Det viste sig hurtigt, at den forudsatte 
afgang fra korpset ikke skete, hvilket dels skydes, at de medarbejdere, der 
var udpeget til korpset havde vanskeligt ved at få andet arbejde, og fordi 
tjenestemændene fokuserede meget på deres rådighedsløn. Den manglen-
de afgang betød, at det blev besluttet at afvikle korpset fra og med 1999, 
ligesom udpegningen af de sidste 150 årsværk aldrig fandt sted. 
 
Trods alt har kontrollørkorpset dog utvivlsomt været med til at løse nogle 
af Told*Skats problemer vedrørende de medarbejdere, der ikke kunne 
opkvalificeres til de fremtidige udfordringer i Told*Skat. Ligesom mulig-
heden (der indgik i den nuværende flerårsaftale) for at ansætte 200 nye 
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medarbejdere har været med til at forbedre kompetenceniveauet i 
Told*Skat markant, jf. nedenstående afsnit 5.2.5. 
 
5.2.5.  De menneskelige ressourcer i Told*Skat  
Budgetanalysen fra 1997 påviste, at Told*Skat – for at kunne honorere 
kravene om bedre kontrol og større faglighed - ville stå overfor et betyde-
ligt behov for opkvalificering af medarbejderne i 1998-2001.  
 
Det fremgik af budgetanalysen, at der var behov for tiltag i forhold til 
personale-, uddannelses- og lønpolitikken. I nedenstående fokuseres der 
på Told*Skats udviklingstiltag på disse tre områder i aftaleperioden. 
 
Lønpolitikken - Ny løn 
Det er et bærende element i Told*Skats lønpolitik, at medarbejdere, der 
udfører det samme arbejde, skal behandles ens. Dette har imidlertid hidtil 
været vanskeligt at leve op til, idet det gamle AC-lønforløb automatisk 
bragte AC-ansatte op på en løn, der var højere end lønnen for tjeneste-
mandsansatte fuldmægtige og specialkonsulenter – og ofte også højere 
end lønnen til funktionschefer. 
 
Da der var et meget begrænset antal AC’ere på det gamle lønsystem, der 
ønskede at overgå til det nye lønsystem, da det blev indført i januar 1998, 
blev det i forbindelse med lokallønsforhandlingerne i april 1998 besluttet, 
at tilbyde et ”overgangstillæg” på 20.000 kr. for at tilskynde flere til at gå 
over til det nye lønsystem. Det samme tilbud blev givet igen i april 2000. 
Det fremgår af nedenstående tabel 5.4, at 125 AC´ere i Told*Skat har 
valgt at skifte fra det gamle til det nye lønsystem siden januar 1998. 
 
Tabel 5.4. Udviklingen i antallet af ansatte på ”Ny løn” i Told*Skat 
1998-2000 
 Fra gammel til ny løn Ansat på ny løn I alt 
Funktionschefer ........ 0 0 0 
Specialkonsulenter .... 24 7 31 
Fuldmægtige ............. 101 341 442 
Bachelorer................. 0 7 7 
I alt ........................... 125 355 480 

 
Anm.: Endvidere er der i perioden ansat 10 funktionschefer, 2 specialkonsulenter og 

240 fuldmægtige på det gamle lønsystem. 
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Der har været ført forhandlinger om Ny løn med HK og DTS. Forhand-
lingerne er imidlertid i øjeblikket stillet i bero.  
 
Et af de vigtigste mål med Ny løn er at opnå en større lønspredning – 
som et udtryk for sammenhængen mellem løn og resultater – og at få 
reduceret den faste løndel til fordel for tillægsdelen, som er mere resultat-
orienteret. 
 
Udviklingen i AC-medarbejdernes løndele i Told*Skat fremgår af neden-
stående tabel 5.5. 
 
Tabel 5.5. Udviklingen i AC-medarbejdernes løndele 1997-2000 (pct.) 
 December 1997 August 2000 
Grundløn ...................................................... 82,4 82,6 
Rådighedstillæg ............................................. 10,8 10,2 
Turnustillæg.................................................. 2,4 0,9 
Udligningstillæg ............................................ 0,0 3,1 
Fast løndel i alt.............................................. 95,6 96,8 
Varige tillæg .................................................. 3,0 0,8 
Midlertidige tillæg......................................... 1,2 0,1 
Pac-mac tillæg ............................................... 0.0 1,8 
Engangsvederlag............................................ 0,2 0,5 
Tillægsdel i alt ............................................... 4,4 3,2 
I alt .............................................................. 100,0 100,0 

 
Som det fremgår af tabel 5.5 er det ikke lykkedes for Told*Skat at flytte 
midler fra den faste løndel til tillægsdelen. Årsagen hertil kan bl.a. være, at 
der i aftaleperioden er blevet ansat mange nye AC-medarbejdere, som 
endnu ikke har fået tillæg. Endvidere kan det skyldes, at de medarbejdere, 
der er gået over på det nye lønsystem, men som havde en højere løn end 
på sluttrinet på den nye lønskala, har fået et udligningstillæg. 
 
For så vidt angår tillægsdelen er der derimod sket en klar forskydning fra 
faste tillæg til pac-mac tillæg.  
 
Stigningen i engangsvederlagene skyldes, at det er den eneste måde, hvor-
på lokalløn til medarbejdere på det gamle lønsystem udbetales. 
 
Personalepolitik  
Der blev i 1998 formuleret en skriftlig personalepolitik for medarbejderne 
i Told*Skat. Den skriftlige personalepolitik består af en central politik, 
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der er tilgængelig på Intranettet, og lokale politikker fastlagt i de lokale 
samarbejdsudvalg.  
 
Personalepolitikken skal – som overordnet mål – sikre, at Told*Skat til 
stadighed har den fornødne arbejdskraft til løsning af Told*Skats opgaver. 
Personalepolitikken fokuserer derfor på forhold som bl.a. personalesam-
mensætning, rekruttering og afgang, valg af ansættelsesform, fastholdelse 
af højt kvalificerede medarbejdere og alderssammensætning. 
 
På det personalepolitiske område er der endvidere i aftaleperioden udvik-
let systemer til løbende at følge rekruttering og afgang – herunder konse-
kvenserne for kompetenceudviklingen. Systemerne, der dog endnu ikke er 
færdigudviklede, bygger på, at den nærmeste leder ved rekruttering og 
afgang skal udfylde et skema, der beskriver den pågældende medarbejders 
kompetencer samt en række andre oplysninger. Rekruttering og afgang 
kobles derved til Told*Skats samlede kompetenceregnskab. Det er dog 
ikke muligt specifikt at måle nye medarbejderes kompetencer direkte ved 
ansættelsen, hvorfor det i stedet sker ved den medarbejdersamtale, der 
finder sted nogle måneder efter ansættelsen. 
 
Flerårsaftalen for 1998-2001 indebar dels etableringen (og den efterføl-
gende afvikling) af kontrollørkorpset, jf. ovenstående, dels muligheden for 
at rekruttere 200 nye årsværk. 
 
I Told*Skats arbejde med rekruttering af nye medarbejdere lægges der 
bl.a. vægt på at øge Told*Skats synlighed – f.eks. i form af deltagelse i 
uddannelsesmesser og målrettede annonceringsstrategier. De faglige ud-
fordringer – herunder overtagelse af nye opgaver som f.eks. selskabslig-
ningen – har øget Told*Skats behov for især akademiske fuldmægtige. 
 



Budgetanalyse af Told*Skat 

98  
 

Tabel 5.6. Rekruttering af nye medarbejdere til Told*Skat, 1997-2000 
(antal årsværk) 

Personalegruppe 1997 1998 1999 2000 I alt 

Akademiske fuldmægtige................... 66 170 116 150 502

Fuldmægtige, tjenestemænd .............. 37 67 61 10 175

Assistenter......................................... 40 73 85 79 277

I alt ................................................... 143 310 262 239 954
 
Anm.: Rekruttering af kontorelever, arbejdsmænd eller ”udefra kommende” ledere er 

ikke medtaget i opgørelsen. Når kontorelever ikke er medtaget skyldes det, at 
denne gruppe som hovedregel forlader institutionen efter afsluttet elevtid. 

 
Tabel 5.7. Afgang af medarbejdere fra Told*Skat, 1997-2000 (antal 
årsværk) 

Personalegruppe 1997 1998 1999 2000 I alt 

Akademiske fuldmægtige ............. 27 33 45 58 163 

Fuldmægtige, tjenestemænd......... 39 74 67 65 245 

Assistenter ................................... 119 99 100 105 423 

I alt.............................................. 185 206 212 228 831 
 
Anm.: Afgang blandt kontorelever og arbejdsmænd er ikke medtaget i opgørelsen. 
 
Det fremgår af tabel 5.6 og 5.7, at 163 akademiske fuldmægtige har for-
ladt Told*Skat i perioden 1997-2000, mens der er blevet ansat 502 nye 
akademiske fuldmægtige. Samtidig har 423 assistenter forladt Told*Skat, 
mens der er blevet ansat 277 nye assistenter. 
 
Ændringerne i rekrutterings- og afgangsmønsteret har påvirket personale-
sammensætningen i Told*Skat. Først og fremmest er der sket en forskyd-
ning i den relative andel af overenskomstansatte fuldmægtige og assisten-
ter. Hvor assistenter udgjorde ca. 61 pct. af Told*Skats samlede persona-
leforbrug i 1997, er andelen i 2000 faldet til ca. 55 pct. De overens-
komstansattes andel af det samlede personaleforbrug er omvendt steget fra 
6,8 pct.  i 1998 til 11,7 pct. i 2000, jf. tabel 5.8.   
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Tabel 5.8. Personalesammensætningen i Told*Skat, 1997-2000 (pct. af 
samlet personaleforbrug) 

Personalegruppe 1997 1998-2000 (gnst.) 2000

Ledelse: 

- Styrelsen (1) ......................................... 0,9 1,1 1,1

- Regionerne (1) ..................................... 2,5 5,4 (3) 5,3

Basisniveau: 

- Fuldmægtig, overenskomst ................... 6,8 10,2 11,7

- Fuldmægtig, tjenestemand.................... 29,1 25,4 (4) 25,4

- Assistenter ............................................ 60,8 54,6 55,2

- Kontrollørkorps ................................... - 3,4 1,3

I alt ........................................................ 100,1 100,1 100,0
 
Anm.:  1)  Omfatter direktion, afdelings- og revisionschef, kontorchefer og  
                 fg. kontorchefer.  

2) Omfatter regions-, sous- og funktionschefer.  
3) Den markante stigning skyldes, at funktionschefer lavere end lønramme 36 

figurerede underbasisniveau som inspektører, svarende til 205 fuldtidsansat-
te.  

4) Nedgangen skyldes dels de nævnte grupper i 1998 figurerer under det regio-
nale lederskab, jf. note 3, dels afgangen til kontrollørkorpset. 

 
Der er endvidere sket en ændring i alderssammensætningen blandt 
Told*Skats medarbejdere. Som det fremgår af nedenstående tabel 5.9 er 
der blevet færre medarbejdere i den yngste og næstyngste gruppe og flere 
medarbejdere i de ældste grupper – herunder aldersgruppen over 59 år, 
der snart skal på pension, jf. tabel 5.9. 
 
Tabel 5.9. Alderssammensætningen i Told*Skat, 1998 og 2000 (pct. af 
samlet personaleforbrug) 
År Under 30 

år 
Mellem 

30-39 år
Mellem 

40-49 år 
Mellem 

50-59 år
Over 59 år I alt  

1998........ 8,6 26,3 29,3 30,2 5,7 100,1 
2000........ 8,1 23,2 29,6 32,4 6,7 100,0 

 
Sammenfattende kan det konstateres, at ændringerne i rekrutteringsmøn-
steret har bidraget til at forbedre kompetenceniveauet i Told*Skat, idet 
andelen af akademiske fuldmægtige er steget, mens andelen af assistenter 
er faldet i perioden 1997-2000. Forskydningen i personalesammensæt-
ningen – og i kompetencebehovet - skal i høj grad ses som en konsekvens 
af en ændring i prioriteringen af Told*Skats opgaver.  
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Det er dog samtidig åbenlyst, at Told*Skat også i fremtiden står over for 
betydelige udfordringer på det personalepolitiske område. Det skyldes 
bl.a. de faldende ungdomsårgange kombineret med Told*Skats alderspro-
fil, mobiliteten blandt især yngre, veluddannede medarbejdere samt et vis 
lønpres på nogle grupper af medarbejdere. 
 
Uddannelsespolitik - Opkvalificering af medarbejdere  
Der er i aftaleperioden sket en række vigtige udviklingstiltag på det ud-
dannelsespolitiske område i Told*Skat. 
 
For det første har der været en betydelig vækst i antallet af medarbejdere, 
der har gennemført eller er i færd med at gennemføre spydspidsuddannel-
sen. Spydspidsuddannelsen er et videreuddannelsestilbud til medarbejdere 
om at udvikle deres kernekompetencer på et højt niveau, således de bl.a. 
kan matche de bedste rådgivere i det private erhvervsliv. Uddannelsen 
foregår i et samarbejde mellem Told*Skat, Danmarks Forvaltningshøjsko-
le og Skattechefforeningen. I 1998 var der 109 medarbejdere, der gen-
nemførte et spydspidsmodul, og 33 medarbejdere der gennemførte en hel 
uddannelse. I 1999 og 2000 har de tilsvarende tal været henholdsvis 269 
og 75 medarbejdere i hvert af årene.  
 
For det andet er der i 1999 iværksat en ny og målrettet assistentuddannel-
se. Hovedformålet med uddannelsen er at opkvalificere assistenternes ge-
nerelle viden om Told*Skats opgaver til et niveau, der dels øger fleksibili-
teten i opgaveløsningen, dels udgør et egnet grundlag for senere efter- 
eller specialuddannelse af medarbejderne. I 1999 og 2000 gennemgik 
henholdsvis 50 og 100 assistenter uddannelsen. 
 
For det tredje er efteruddannelsen af medarbejderne gjort mere behovssty-
ret og målrettet. Behovet for efteruddannelse blandt medarbejderne bliver 
nu løbende systematisk opgjort på baggrund af medarbejdersamtalerne. 
Efteruddannelse omfatter årligt omkring 10.000 kursister. 
 
Endelig er der, for det fjerde, i 2000 etableret en såkaldt HA-jur/skat-
uddannelse. Uddannelsen er etableret i samarbejde med flere af de højere 
læreanstalter, bl.a. Handelshøjskolen i Århus og Odense Universitet. 
Told*Skat har en væsentlig indflydelse på uddannelsens indhold, og ud-
dannelsen bidrager således til at sikre rekruttering af en del af den fremti-
dige arbejdsstyrke.  
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Sammenfattende vurdering af de menneskelige ressourcer i Told*Skat 
Budgetanalysen af Told*Skat i 1997 viste, at Told*Skat stod overfor store 
udfordringer for at kunne honorere kravene om bedre kontrol og større 
faglighed. Det blev vurderet, at Told*Skat stod over for en såkaldt ”tre-
dobbelt kvalifikationsklemme”: På centrale opgaveområder var der et 
markant behov for opkvalificering af de faglige kvalifikationer, kombine-
ret med et væsentligt overskud af medarbejdere med lavere kvalifikatio-
ner. Derudover var der opgaveområder, hvor der var beskæftiget en større 
medarbejdergruppe, som det ikke var muligt at opkvalificere. Helt kon-
kret blev det vurderet, at der var et opkvalificeringsbehov på 1.062 års-
værk samt at der var 354 årsværk, der ikke kunne opkvalificeres til de 
fremtidige udfordringer i Told*Skat. 
 
I forlængelse heraf blev det i flerårsaftalen for 1998-2001 opstillet som 
udviklingsmål, at der i aftaleperioden skal ske en tilførsel af kompetencer 
til Told*Skat gennem intern uddannelse, ekstern rekruttering og en høje-
re grad af samspil mellem løn og resultater. Samtidig blev det besluttet, at 
de medarbejdere, der ikke kunne opkvalificeres til de fremtidige udfor-
dringer i Told*Skat skulle overgå til kontrollørkorpset, og at Told*Skat 
skulle rekruttere 200 nye årsværk.  
 
Told*Skat gennemførte i 1999-2000 et større kompetenceudviklingspro-
jekt, der bl.a. mundede ud i rapporten ”Kompetence 2000”. Hovedkon-
klusionen i rapporten er, ”at kvalifikationssituationen i Told*Skat er bedret 
markant siden 1997”, og at det er lykkedes Told*Skat at komme ud af 
den tredobbelte kvalifikationsklemme. Opkvalificeringsbehovet er således 
i 2000 blevet reduceret til 626 årsværk, og samtidig er overskuddet af 
medarbejdere med lavere kompetencer blevet reduceret. 
 
For så vidt angår kompetencerne i told- og skatteregionerne er situationen 
også forbedret, jf. nedenstående tabel 5.10. 
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Tabel 5.10. Kompetenceudviklingen i told- og skatteregionerne 1997-
2000 (opgjort i nettoårsværk) 
 

A-kompetencer B-kompetencer C-kompetencer 

Faktisk 1997 ........................ 1.377 1.303 544 

Ideal 1997............................ 2.139 962 178 

Overskud/underskud............ -762 +341 +366 

Faktisk 2000 ........................ 1.589 1.102 363 

Ideal 2000............................ 2.023 928 157 

Overskud/underskud............ -434 +174 +206 
 
Anm.: A-kompetencer defineres som: Medarbejderen kan helt selvstændigt varetage kom-

plekse opgaver inden for området og kan vejlede andre i opgaveudførelsen. B-
kompetencer defineres som: Medarbejderen kan udføre gængse opgaver inden for 
området og mere komplekse opgaver med nogen assistance. C-kompetencer 
defineres som: Medarbejderen kan inden for området varetage rutinepræge-
de/gængse opgaver samt andre opgaver med nogen støtte. Kilde ”Kompetence 
2000” p. 151 

 
Det fremgår af tabel 5.10, at der i perioden 1997-2000 er sket en reduk-
tion i underskuddet af A-kompetencer fra 762 til 434 årsværk i told- og 
skatteregionerne. Endvidere er der sket i fald i overskuddet af B- og C-
kompetencer med omkring 50 pct.  
 
Som det fremgår af ovenstående er der i indeværende aftaleperiode gen-
nemført en række udviklingstiltag i forhold til Told*Skats personale-, 
uddannelses- og lønpolitik. Disse tiltag har alle – i et eller andet omfang - 
bidraget positivt til forbedringen af kompetencesituationen i Told*Skat. 
Som det dog også fremgår af ovenstående er hovedparten af disse udvik-
lingstiltag først iværksat i 1999 og 2000, hvorfor at det må forventes, at 
de også vil bidrage til at forbedre kompetencesituationen i de kommende 
år i Told*Skat. Reduktionen i henholdsvis overskuddet af B og C kompe-
tencer og reduktionen i underskuddet af A kompetencer i perioden 1997-
2000 hænger således – om end sammenhængen ikke er fuldstændig enty-
dig – i høj grad sammen med dels etableringen af kontrollørkorpset, dels 
rekrutteringen af 200 nye årsværk.  
 
Det vurderes, at der fortsat er behov for en målrettet indsats for at sikre, 
at den positive udvikling på kompetenceområdet fortsættes. Dette skyldes 
ikke mindst, at der kan spores stigende vanskeligheder med at rekruttere 
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og fastholde de bedste kvalifikationer, og at der er større personaleomsæt-
ning end Told*Skat hidtil har været vant til.  
 
5.2.6.  Det Integrerede Erhvervssystem 
I forbindelse med etableringen af Told*Skat i 1990 overtog den nye orga-
nisation to edb-strategier og to store systemkomplekser. Såvel det davæ-
rende Statsskattedirektorat som Direktoratet for Toldvæsenet havde sy-
stemer til virksomhedsregistrering, opkrævningsformål og virksomheds-
kontrol. Systemerne havde samme eller sammenlignelige formål, men var 
opbygget efter forskellige principper og kunne ikke umiddelbart arbejde 
sammen og udveksle data. Told- og Skattestyrelsen iværksatte på davæ-
rende tidspunkt en række midlertidige løsninger med henblik på den vi-
dere anvendelse af de to systemkomplekser, der tilsammen omfattede 25 
forskellige edb-systemer. I 1992 påbegyndte Told- og Skattestyrelsen ar-
bejdet med fastlæggelsen af kravspecifikationer for et samlet erhvervssy-
stem. 
 
Det nye system skulle samlet registrere oplysninger om virksomhederne 
samt varetage regnskabsførelse, opkrævning og kontrol af skatter og afgif-
ter for erhvervsvirksomheder. Systemet skulle tillige understøtte organisa-
tionsstrukturen i told- og skatteregionerne, samt medvirke til at skabe en 
bedre og mere sammenhængende administration og effektiv opgaveløs-
ning.  
 
Det nye system, Det Integrerede Erhvervssystem, (herefter Erhvervssyste-
met) var tænkt opdelt i fem delsystemer: A) Virksomhedsregistrering, B) 
Angivelsesbehandling, C) Sagsbehandling, D) Regnskab og E) Restance, 
jf. boks 5.4. 
 
Boks 5.4. De fem delsystemer i Erhvervssystemet  
Virksomhedsregistrering: Stamregister til registrering af identifikationsoplysninger m.m. 
vedrørende virksomheder. 
Angivelsesbehandling: Udskrivning og modtagelse af alle erhvervs- og selskabsrettede 
angivelser samt indberetningsfaciliteter m.v. 
Sagsbehandling: Udsøgningsværktøjer, elektronisk kontrolarkiv og resultatindberetning 
m.v. 
Regnskab: Bogføring af indtægter, udgifter, aktiver og passiver, regnskabsaflæggelse, 
rente- og gebyrberegning, modregning og akontoskat for selskaber m.v. 
Restance: Inddrivelse, lønindeholdelse, betalingsordninger, bobehandling, kreditbe-
grænsning og udbetalingskontrol. 
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Erhvervssystemet var planlagt til at skulle indeholde og bearbejde en me-
get betydelig datamængde. Systemet skulle indeholde alle Told*Skats 
oplysninger om 700.000 aktive og inaktive virksomheder. Dette betød 
bl.a., at Erhvervssystemet årligt skulle behandle ca. 3,2 mio. A-
skatteredegørelser. Systemet skulle også håndtere transaktioner vedrøren-
de opkrævning og tilbageføring af bl.a. told- og forbrugsafgifter, der i 
1996 udgjorde ca. 163,5 mia. kr. i nettoindtægter. 
 
I marts 1995 indgik Told- og Skattestyrelsen en kontrakt med en leve-
randør om udvikling, levering og vedligeholdelse af Erhvervssystemet. 
Ifølge kontrakten skulle Erhvervssystemet leveres i perioden fra maj 1996 
til marts 1998. 
 
Det var oprindeligt forventet, at Erhvervssystemet skulle bidrage til en 
produktivitetsstigning på 3 pct. fordelt med 1,5 pct. i hvert af årene 1997 
og 1998. Det blev endvidere skønnet, at Erhvervssystemet ville indebære 
en effektivisering svarende til 100 årsværk i 1997 og yderligere 100 års-
værk i 1998, der skulle overføres fra hovedområdet almen administration 
til bl.a. kontrol- og inddrivelsesområdet3.  
 
På grund af en række konstaterede tekniske, styringsmæssige og organisa-
toriske problemer førte Told- og Skattestyrelsen og leverandøren i 1996 
og 1997 flere forhandlinger om projektets videre forløb. Disse forhand-
linger førte til, at parterne i november 1997 indgik en tillægskontrakt. 
Den nye tillægskontrakt indebar i forhold til den oprindelige kontrakt en 
forsinkelse i leveringen på over 3 år, samt en væsentlig reduktion i Er-
hvervssystemets omfang, idet kun systemet vedrørende virksomhedsregi-
strering (det vil sige Delsystem A) blev omfattet af kontrakten. Ved ind-
gåelse af kontrakttillægget accepterede leverandøren at betale bod og er-
statning.   
 
Problemerne med Erhvervssystemet betød bl.a., at det alligevel ikke var 
muligt for Told*Skat at frigøre de i alt 200 årsværk i 1997 og 1998.  
 
I flerårsaftalen fra 1997 mellem Skatteministeriet og Finansministeriet for 
perioden 1998-2001 fremgår det, at der i aftaleperioden skal ske den nød-
vendige integration af de erhvervsrettede systemer med henblik på at 
understøtte opgavevaretagelsen i Told*Skat.  

                                                 
3 Rigsrevisionens beretning om Told*Skats Erhvervssystem (1998), p. 42.  
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Delsystem A (virksomhedsregistrering) blev i juni 1999 leveret i en udga-
ve benævnt ”Release 1”. Denne udgave var kendetegnet ved, at der siden 
indgåelsen af kontrakttillægget i 1997 og frem til leveringen i juni 1999 
havde været en fastfrysning af krav og ønsker til systemets funktionalitet. 
Da der efterfølgende har været behov for at ændre denne version (bl.a. 
pga. kommunikationsproblemer med CVR), påbegyndte Told*Skat der-
for udviklingen af en opdateret udgave (”Release 2”) af Delsystem A. Den 
opdaterede udgave, der også tog hensyn til den i mellemtiden gennemfør-
te lovgivning, blev leveret og implementeret i juli 2000.  
 
Det oprindelige budget for Erhvervsprojektet var på 150-200 mio. kr., 
som skulle dække de direkte omkostninger til erhvervssystemets fem del-
systemer samt en generel kontorautomation. Som det fremgår af neden-
stående tabel 5.11 blev omkostningerne til udvikling og implementering 
af alene Delsystem A ca. 180 mio. kr. 
 
Tabel 5.11. Omkostninger til udvikling og implementering af Delsy-
stem A 1995-2000 (mio. kr., årets priser) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 I alt 
Direkte omkostning......... 9,8 14,6 17,3 7,4 25,1 36,3 110,5 
Indirekte omkostninger.... 11,0 17,0 19,7 8,8 8,8 5,5 70,8 
I alt.................................. 20,8 31,6 37,0 16,2 33,9 41,8 181,3 

 
Anm.: De indirekte udgifter er opgjort på basis af årsværksforbruget af Told*Skats egne 

involverede medarbejdere. Lønudgiften er beregnet som gennemsnit af samtlige 
årsværk, idet stort set alle medarbejderkategorier har medvirket i projektet. 

 
Siden reduktionen af kontrakten om Erhvervssystemet til Delsystem A, 
har Told*Skat forsøgt at finde alternative løsninger for Delsystem B – E.  
Disse alternative løsninger fremgår af nedenstående boks 5.5. 
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Boks 5.5.  Alternative løsninger for Delsystem B – E  
B) Angivelsesbehandling: Der blev i 1999 indført scanning af angivelser, således 

momsangivelser, angivelser vedrørende A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt 
indberetning af personnumre nu indlæses automatisk i D/R-basen. Endvide-
re er der etableret mulighed for, at angivelserne kan indberettes og indbetales 
via Internettet. Systemet vedrørende oplysningssedler er blevet udbygget med 
udsøgningsfaciliteter, der letter håndteringen af angivelser, der skal kontrolle-
res for fejl og manglende oplysninger. De nye funktioner har forbedret mu-
lighederne for at vurdere kvaliteten af lønindberetningerne, ligesom mulig-
hederne for at gennemføre en kvalificeret arbejdsgiverkontrol er forbedret. 

 
C) Sagsbehandling: Told*Skats informationsmiljø (IMITS) har siden 1996 været 

tilrettelagt således, at det er muligt at anvende datawarehouse-teknologi. In-
denfor de seneste år er datawarehouse-konceptet udbygget, således det nu 
omfatter oplysninger fra bl.a. regnskabssystemet, vareførselssystemet samt 
kontroldata fra virksomhedernes skatte- og afgiftsregnskaber. 

 
D) og  E) Regnskab og Restance: I marts 1998 indgik Told*Skat en kontrakt med 

en leverandør om levering af et standardrammesystem, SAP R/3, til brug for 
den samlede regnskabsførelse og –aflæggelse af told, skatter og afgifter. Sy-
stemet skulle erstatte tre forskellige regnskabssystemer. Implementeringen af 
systemet blev opdelt i to faser. Første del af systemet blev implementeret  
planmæssigt i april 1999 og omfattede en kontoplan for alle skatter og afgif-
ter efter ensartede retningslinier, samt en omlægning af det tidligere skatte-
bogholderi og automatiske procedurer for udbetaling. Den anden del af sy-
stemet blev implementeret planmæssigt i januar 2000 og omfattede regnska-
bet med punkt- og miljøafgifter, acontoskatter på selskabsskatteområdet samt 
andre skatter og afgifter, der opkræves direkte ved de enkelte regioner. Hertil 
kom den samlede regnskabslæggelse overfor statsregnskabet af skatter og af-
gifter, samt andre forskellige automatiske procedurer, som ikke indgik i første 
fase. 

 
Det kan på baggrund af ovenstående konstateres, at der i aftaleperioden er 
sket en vis integration af edb-systemerne i Told*Skat. Der synes dog fort-
sat at være tale om en forholdsvis fragmenteret og uhensigtsmæssig IT-
infrastruktur i Told*Skat, hvor en række vigtige edb-systemer fortsat har 
problemer med at arbejde sammen – herunder udveksle data med hinan-
den. Den nuværende systemstruktur er således på visse områder karakteri-
seret af dobbeltdrift, hvor data dagligt skal konverteres fra Erhvervssyste-
met til det gamle system SE/VIRK. Da der er tale om udveksling mellem 
to meget forskellige datamodeller, har dette påvirket driften af Erhvervssy-
stemet. Derudover har opstartsproblemer vedrørende kommunikationen 
med Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) også påvirket driften af 
Erhvervssystemet. 
 



Kapitel 5  Told*Skats udviklingstiltag i perioden 1998-2000 

107 
 

Told*Skat iværksatte i 2000 et arbejde, der har til formål at nedlægge 
dobbeltdriften af SE/VIRK. Arbejdet forventes tilendebragt i 2002. 
 
Ved Erhvervssystemets udbud i midten af 1990´erne, var det opfattelsen, 
at der skulle være én brugergrænseflade, der omfattede samtlige erhvervs-
rettede systemer i Told*Skat. Det er – som bekendt – ikke gennemført. 
Det kan imidlertid diskuteres, om behovet for én brugergrænseflade fort-
sat er tilstede på samme måde som tidligere. Den teknologiske udvikling 
har medført, at det i fremtiden ikke er umuligt at skabe en tilsvarende 
sammenhæng mellem de nuværende erhvervssystemer ved hjælp af bl.a. 
databasemoderniseringer, visse systemændringer og ny teknologi – herun-
der Windowsbaserede brugergrænseflader. Som det vil fremgå af neden-
stående gennemgang af Told*Skats øvrige investeringer på IT-området i 
aftaleperioden, er Told*Skat allerede godt i gang med dette arbejde, jf. 
afsnit 5.3.5. 
 
5.3 Øvrige udviklingstiltag i Told*Skat i 1998-2000  
 
Foruden de udviklingsmål, der fremgår af flerårsaftalen (1998-2001) har 
Told*Skat også gennemført en lang række andre udviklingstiltag. Disse 
udviklingstiltag har baggrund i dels Told*Skats resultatkontrakt med De-
partementet, dels Told*Skats egne initiativer, og de har alle haft til formål 
at bidrage til øget fleksibilitet og effektivitet i Told*Skats opgaveløsning. 
 
5.3.1.  Organisatoriske ændringer 
Siden 1998 har Told*Skat gennemført en lang række forskellige organisa-
tionsændringer af mere eller mindre gennemgribende karakter. 
 
Justering af Told- og Skattestyrelsens struktur  
Der gennemførtes i april 1998 en justering af Told- og Skattestyrelsens 
organisering. Justeringen var primært koncentreret om selskabsbeskat-
ningsområdet, men stort set alle afdelinger var berørt – herunder nedlæg-
gelsen af den daværende afdeling for international kontrol. 
 
To nye uddannelsescentre 
I 2000 er der etableret to nye uddannelsescentre som supplement til de 
fire eksisterende centre, der er placeret ved fire regioner. De to nye centre 
dækker henholdsvis Told- og Skattestyrelsen og samarbejde med eksterne 
højere uddannelsesinstitutioner.  
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Ny regionsstruktur i Storkøbenhavn 
I forbindelse med etableringen af Toldcenter København i 1998 blev re-
gionsstrukturen i København også ændret, således at de hidtidige fire kø-
benhavnerregioner blev reduceret til to regioner, Frederiksberg og Kø-
benhavn. Det samlede antal told- og skatteregioner er således 29 samt 
Toldcenter København. 
 
Nye interne strukturer i told- og skatteregionerne  
Siden 1996 er der skabt nye og mere procesorienterede strukturer i told- 
og skatteregionerne, og siden 1998 er alle regionernes opgaver således 
blevet løst i såkaldte ”virksomhedsgrupper” og ”støttegrupper”. Formålet 
hermed har været at gøre regionerne selvbærende på de fleste områder. 
 
Der er ikke nogle entydige og fuldt dækkende definitioner af virksom-
heds- og støttegrupper, hvilket primært skyldes, at told- og skatteregio-
nerne har en række frihedsgrader for så vidt angår den interne organise-
ring i regionerne. 
 
Generelt kan det dog siges, at virksomhedsgrupperne koncentrerer sig om 
at servicere den tilknyttede virksomhedskreds ”fra-vugge-til-grav”. Det vil 
sige alle opgaver lige fra virksomheden starter og registreres, til at virk-
somheden ophører med at eksistere og afmeldes. I virksomhedernes leve-
tid varetager virksomhedsgruppen således alt fra ekspeditionsopgaver, 
informations- og serviceopgaver til kontrol- og inddrivelsesopgaver. Told- 
og skatteregionerne har forskellige antal virksomhedsgrupper – dog vil der 
typisk være to til tre virksomhedsgrupper i en region. Der er som hoved-
regel 20-25 medarbejdere i en virksomhedsgruppe. 
 
Støttegruppernes væsentligste opgave er at yde faglig støtte og back-up til 
virksomhedsgrupperne. Støttegrupperne varetager således typisk de mere 
komplicerede og omfattende sagsbehandlings- og lovfortolkningsopgaver, 
straffe- og overtrædelsessager, de tungere kontrolopgaver, samarbejdet 
med kommunerne samt den interne administration. Told- og skatteregi-
onerne har også et forskelligt antal støttegrupper – dog vil der typisk også 
være tre støttegrupper i regionerne, opdelt på revision, lov og intern ad-
ministration. Der er som hovedregel 15-20 medarbejdere i en støttegrup-
pe. 
 
I forbindelse med kontraktforhandlingerne mellem Told- og Skattestyrel-
sen og told- og skatteregionerne for 2001 er regionernes interne organise-
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ring drøftet på baggrund af Resultatkrav 62 (RK62). Til forskel fra den 
organisering, der kendes i dag, nedtones princippet om den geografiske 
opdeling af virksomhedskredsen ved fordeling af virksomhedsmassen mel-
lem virksomhedsgrupperne. I stedet sigtes der mod en opdeling efter mere 
faglige kriterier, f.eks. oprettelse af en virksomhedsgruppe for nyregistre-
rede virksomheder eller en gruppe for store virksomheder. Opdelingen 
skal generelt sikre et højere kompetenceniveau i virksomhedsgrupperne.  
 
Ændringer i opgavefordelingen mellem told- og skatteregionerne 
Tilsynet og revisionen vedrørende ejendomsvurderingen har generelt væ-
ret præget af små faglige miljøer. Ved nogle regioner fyldte ejendomsop-
gaven endvidere så lidt, at der var risiko for, at der ikke kunne oprethol-
des det nødvendige faglige miljø. For at afhjælpe disse problemer er til-
syns- og revisionsopgaverne nu koncentrerede ved færre regioner. Opga-
verne har hidtil været placeret ved 20 regioner, men fra januar 2001 er 
opgaven nu koncentreret ved syv regioner. 
 
Siden marts 2001 har ansvaret for kontrol og sagsbehandling af visse 
komplicerede punkt- og miljøafgifter været placeret ved fem regioner. De 
øvrige registreringsforhold og –opgaver er fortsat placeret ved hjemregio-
nerne. Afgifterne omhandler tobaksfremstilling, de centrale kraft-
/varmeværker, bryggerier, benzinselskaber (herunder raffinaderier) destil-
lationsvirksomheder og udledningsvirksomheder (SO2). De fem regioner 
har i 2001 fået tildelt 20 årsværk til løsning af opgaven. 
 
Der blev i januar 2001 etableret en ny struktur for teknisk brugerservice. 
Ansvaret for opgaveløsningen er således nu placeret ved syv regioner, hvor 
den tidligere var placeret ved alle regioner. I 2001 er de nye servicecentre 
etablerede som ”virtuelle” centre, men fra 2002 samles alle de relevante 
medarbejdere ved de syv regioner. 
 
5.3.2.  Kvalitetsmodellen for den offentlige sektor 
Told*Skat har de seneste år arbejdet systematisk med Kvalitetsmodellen 
for den Offentlige Sektor (eller Business Excelence som den også kaldes). 
Formålet hermed er at sikre et fokus på brugerne (borgere og virksomhe-
der), effektive arbejdsgange, kvalitet i ydelserne, løbende forbedringer 
samt inddragelse af medarbejderne. Det er tanken, at kvalitetsmodellen 
fremover skal være den strategiske platform for Told*Skat – såvel central i 
Told- og Skattestyrelsen som lokalt i told- og skatteregionerne samt told-
centrene. 
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Kvalitetsmodellen fokuserer på indsats og resultater samt på forholdet 
mellem de to. Indsatssiden består af fem kriterier: Lederskab, medarbejde-
re, politik og strategi, partnerskab og ressourcer samt processer. Resultat-
siden består af fire kriterier: Medarbejderresultater, brugerresultater, sam-
fundsresultater samt resultater. 
 
Et centralt element i kvalitetsarbejdet er den såkaldte ”selvevaluering”, 
hvor de enkelte afdelinger i Told- og Skattestyrelsen og told- og skattere-
gioner tester sig selv for, hvor langt de er nået med kvalitetsarbejdet. Hvor 
selvevalueringen tidligere udgjorde det egentlige mål og dynamo for kvali-
tetsarbejdet i Told*Skat, skal selvevalueringen fremover i højere grad fun-
gere som en tilbagevendende afrapporteringsform, der giver et generelt 
statusbillede af Told*Skat. 
 
Told*Skat har siden 1998 udarbejdet selvevalueringer. I 1998 på frivillig 
basis i told- og skatteregionerne. I 1999 i alle afdelingerne i Told- og 
Skattestyrelsen samt i de told- og skatteregioner, der ikke i 1998 fik udar-
bejdet en selvevaluering. I 2000 er der udarbejdet en samlet selvevaluering 
for Told- og Skattestyrelsen, og i 2001 skal der udarbejdes en samlet selv-
evaluering for hele Told*Skat. Hidtil har 21 regioner således gennemført 
en selvevaluering én gang. Fem regioner har gjort det to gange og fire 
regioner tre gange. Tendensen går i retning af, at regioner der har gen-
nemført flere selvevalueringer typisk scorer højere. Hovedparten af selv-
evalueringernes pointscore ligger på 200-300 point. Fire regioner har en 
pointscore over 400 point, hvoraf én region har en score på 550-600 po-
int, hvilket er i europæisk særklasse. 
 
For at underbygge kvalitetsmodellens fokusområder anvendes der en ræk-
ke forskellige målinger. Det gælder bl.a. brugertilfredshedsundersøgelser 
rettet mod såvel virksomheder som professionelle rådgivere, jf. kapitel 6, 
samt interne medarbejdertilfredshedsundersøgelser og ledervurderinger. 
Endvidere anvender Told*Skat en lang række værktøjer, der kombineret 
med kvalitetsmodellen giver et godt grundlag for at udvikle både medar-
bejderne og organisationen – bl.a. medarbejdersamtaler, rekrutterings- og 
afgangsundersøgelser, kompetenceregnskaber, interessentanalyser, mv. 
Fælles for de forskellige værktøjer er, at de bidrager med værdifulde in-
formationer, der kan bruges til at udarbejde og understøtte de politikker 
og strategier, der vil præge Told*Skat fremover.  
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5.3.3.  Sygefravær 
Told*Skats sygefravær lå i 1995 og 1996 næsten 3,5 dage over 
gennemsnittet i staten som helhed. Budgetanalysen i 1997 viste, at 
Told*Skat ved at nedbringe sygefraværet til niveauet i de 25 pct. af 
regionerne, der havde det laveste sygefravær ville kunne frigøre ca. 50 
årsværk.  
I 1997 iværksatte Told*Skat en treårig kampagne, som havde til formål at 
nedbringe Told*Skats gennemsnitlige sygefravær. Med personaleorganisa-
tionernes opbakning blev der udarbejdet en handlingsplan, der indeholdt 
følgende tiltag: 

• Fokus på sygefraværet i almindelighed 
• Måltal for det gennemsnitlige sygefravær 
• Udveksling af erfaringer med håndtering af sygefravær 
• Særlig indsats mod det større og hyppige sygefravær i form af sy-

gesamtaler mv. 
 
Indsatsen var ikke rettet mod sygefravær på få dage om året eller sygefra-
vær som følge af kronisk og alvorlig sygdom – herunder sygdom, der kræ-
ver hospitalsindlæggelse. Den særlige indsats var og er stadigvæk opbygget 
trinvis, hvor intentionen er at identificere årsagen til den enkelte medar-
bejders sygefravær. 
 
I 1999 blev indsatsen mod sygefraværet udvidet, idet det besluttedes at 
inddrage mål for sygefraværet som parameter for regions- og souschefer-
nes resultataflønning. 
 
Som det fremgår af nedenstående tabel 5.12 har Told*Skat haft succes 
med at få sygefraværet reduceret, idet det gennemsnitlige sygefravær er 
faldet fra 9,6 dage pr. ansat i perioden 1994-1997 til 7,7 dage pr. ansat i 
perioden 1998-2000.  
 
Tabel 5.12. Sygefravær i Told*Skat og i staten i perioden 1994-2000 
Dage pr. ansat 1994-1997 1998-2000 2000
Told*Skat ............................................... 9,6 7,7 7,4
Staten ..................................................... 7,2 7,3 7,4
Forskel.................................................... 2,4 0,,3 0,0

 
Sammenlignet med det gennemsnitlige sygefravær i staten som helhed har 
Told*Skat nu nærmet sig det gennemsnitlige niveau i staten – og er i 
2000 på samme niveau, som det statslige gennemsnit. 
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Told*Skat har i perioden 1998-2000 haft et gennemsnitligt personalefor-
brug på ca. 5.700 årsværk årligt, jf. kapitel 2. En reduktion i sygefraværet 
på gennemsnitligt ca. 2 dage pr. ansat om året svarer således til en gen-
nemsnitlig årlig frigørelse af ressourcer på ca. 45 årsværk om året (som 
forudsat i flerårsaftalen)4.  
 
Told*Skat vil i de kommende år fortsætte  arbejdet med at nedbringe 
sygefraværet – og dermed frigøre endnu flere ressourcer. 
 
5.3.4.  Investeringer i bygninger og lokaler 
Told*Skat er en dynamisk organisation, hvor opgaveporteføljen og orga-
niseringen løbende ændres. Det har en betydning for Told*Skats lokalise-
ringsbehov over tid. I nærværende aftaleperiode har især følgende forhold 
påvirket Told*Skats lokaliseringsbehov:  

• Oprettelse af otte selvstændige toldcentre 
• Ny regionsstruktur for Storkøbenhavn 
• Oprettelse af Selskabsrevisionsafdelingen som følge af statens 

overtagelse af selskabsligningen 
 

De told- og skatteregioner, som har haft deres lokalisering på flere forskel-
lige adresser i de pågældende regioner, er endvidere i aftaleperioden for-
søgt samlet, således de enkelte told- og skatteregioner hver især kun er 
lokaliseret på én adresse. Endnu mangler en sådan samling for regionerne 
Maribo og Køge5. Ligeledes er der i flere tilfælde sket en udflytning fra 
utidssvarende og forældede lokaler med f.eks. uforholdsmæssigt stort are-
alforbrug og utilstrækkelige faciliteter.  
 
Der er i nedenstående foretaget en sammenligning af Told*Skats arealfor-
brug og huslejeudgifter for 1997og det forventede forbrug i 20016. 
 
Det fremgår af tabel 5.13, at der i aftaleperioden både er sket en stigning i 
arealforbruget pr. årsværk og i huslejeudgiften pr. årsværk. Det 
gennemsnitlige arealforbrug pr. årsværk er steget fra 37 m2 i 1997 til 40 
m2 i 2001. Den gennemsnitlige huslejeudgift pr. årsværk er steget fra                                                  
4 Et årsværk er her defineret som 1.924 timer, hvilket svarer til 260 arbejdsdage om året. 
5 Region Maribo forventes at være samlet på én adresse i 2002. 
6 Af sammenligningsmæssige årsager er der ikke medregnet udgifter til leje af de ejen-
domme, der pr. 1. januar 2001 er overgået fra Told*Skat til Slots- og Ejendomsstyrelsen 
som følge af SEA-reformen, idet der ikke blev betalt leje for disse ejendomme ved bud-
getperiodens start, og fordi disse lejeudgifter er kompenseret Told*Skat ved ordningens 
gennemførelse.  



Kapitel 5  Told*Skats udviklingstiltag i perioden 1998-2000 

113 
 

2001. Den gennemsnitlige huslejeudgift pr. årsværk er steget fra 21.086 
kr. i 1997 til 26.271 kr. i 2001. 
 
Tabel 5.13. Told*Skats arealforbrug og huslejeudgifter pr. årsværk i 
1997 og 2001 (årets priser) 
 1997 2001 
M2 pr. årsværk.......................................... 37 40 
Huslejeudgift pr. årsværk .......................... 21.086 26.271 

 
Stigningen i de samlede huslejeudgifter har været på ca. 25 mio. kr. sva-
rende til ca. 20 pct. Korrigeres dette tal for den gennemsnitlige årlige 
stigning i huslejeudgifterne som følge af den normale kontraktmæssige 
pristalsregulering, er der tale om en absolut stigning på ca. 9 mio. kr. sva-
rende til ca. 7 pct. 
 
Arealmæssigt er der i aftaleperioden sket en samlet stigning på ca. 11.000 
m2, svarende til ca. 5 pct., hvilket primært kan henføres til etablering af 
Selskabsrevisionsafdelingen og etableringen af toldcentrene – herunder 
forbedrede kontrol- og ekspeditionsfaciliteter.  
 
I vurderingen af Told*Skats udgifter til bygninger og lokaler i aftaleperio-
den skal det bemærkes, at den konkrete lokaliseringsmodel for en given 
enhed afhænger af de aktuelle muligheder og de særlige forhold, der ka-
rakteriserer den pågældende enhed og dens geografiske placering. 
 
Ændringer i Told*Skats opgaveportefølje og organisering stiller krav til de 
lokalemæssige tilpasningsmuligheder. Lejekontrakter, der kun kan opsiges 
helt eller delvist med længere varsel, kan være en hindring for en fleksibel 
og effektiv opgavevaretagelse. Told*Skat tilstræber altid at indgå lejekon-
trakter med størst mulig fleksibilitet, men dette spørgsmål vil dog altid 
skulle forhandles med de respektive udlejere, som i sagens natur vil til-
stræbe mindst mulig fleksibilitet (bl.a. fordi at lejemålet typisk skal tilpas-
ses Told*Skats særlige indretningsbehov). Stigningen i det gennemsnitlige 
arealforbrug pr. årsværk og den gennemsnitlige huslejeudgift pr. årsværk 
skal således også ses som en konsekvens af visse lokalemæssige tilpasnings-
problemer i Told*Skat i aftaleperioden.  
 
Som en konsekvens af SEA-reformen er der med Slots- og Ejendomssty-
relsen aftalt en uopsigelighedsperiode for de ejendomme, der nu ejermæs-
sigt er overgået fra Told*Skat til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Uopsigelig-
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hedsperioden er for lejer aftalt til et halvt år, hvilket vil sige indtil juli 
2001. Derefter kan lejemålene opsiges med seks måneders varsel. Denne 
uopsigelighed er i praksis uden betydning, idet relokalisering af en region 
i et alternativt lejemål ikke vil kunne ske hurtigere end et halv år på grund 
af indretningsarbejder mv. i det nye lejemål. 
 
Ligesom i budgetanalysen fra 1997 er det også i nærværende budgetanaly-
se opgjort hvor stor fleksibiliteten (dvs. fraflytningsmulighederne) og ud-
videlsesmulighederne i de kommende fire år (2002-2005) er, jf. nedenstå-
ende tabel 5.14. 
 
Tabel 5.14. Fleksibilitet og udvidelsesmuligheder (antal årsværk) 
 Budgetana-

lysen 1997 
Budgetana-
lysen 2001 

Fraflytningsmulighed før hhv. 2001 og 2006 ............. 3.518 0,70 4.414 0,80 
Ingen fraflytningsmulighed før hhv. 2001 og 2006 .... 1.484 0,30 1.073 0,20 
I alt............................................................................ 5.002 1,00 5.487 1,00 
   
Udvidelsesmuligheder i hhv. 1997 og 2001................ 1.661 0,33 1.334 0,24 
Ingen udvidelsesmuligheder i hhv. 1997 og 2001....... 3.341 0,67 4.153 0,76 
I alt ........................................................................... 5002 1,00 5.487 1,00 

 
Det fremgår af tabel 5.14, at kun 20 pct. af Told*Skats årsværk i 2001 er 
bundet af uopsigelige lejemål før 2006, mens det tilsvarende tal i 1997 var 
30 pct. før 2001. Den forbedrede fleksibilitet i lokaleanvendelsen skyldes 
bl.a., at ældre lejemål, som var uopsigelige i perioden 1997-2001, nu vil 
kunne opsiges. 
 
Hvor der for 33 pct. af årsværkene i 1997 var mulighed for lokalemæssige 
tilpasninger, er det tilsvarende tal i 2001 faldet til 24 pct. Den formind-
skede tilpasningsmulighed skal dog ses i lyset af, at der i en del af told- og 
skatteregionerne allerede er sket lokalemæssige tilpasninger siden 1997 – 
bl.a. med samling af regionerne på én adresse og samlingen af toldcentre-
ne.  
 
For en mere uddybende beskrivelse af investeringerne i bygninger og lo-
kaler i de enkelte told- og skatteregioner og i Told- og Skattestyrelsen 
henvises der til Told*Skats virksomhedsregnskaber. 
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5.3.5.  IT-investeringer 
Told*Skats inddrivelse af skatter og afgifter bygger på – og er helt afhæn-
gig af – en intensiv anvendelse af informationsteknologi. Det omfattende 
og komplicerede lovsæt på skatte- og afgiftsområdet kan kun administre-
res ved hjælp af en række avancerede edb-systemer. Disse systemer skal 
løbende vedligeholdes og moderniseres, ligesom de skal tilpasses til ny 
lovgivning. Opkrævningsopgavens karakter stiller desuden store krav til 
systemernes sikkerhed og driftsstabilitet. 
 
I perioden 1998-2000 har Told*Skat samlet brugt omkring 600 mio. kr. 
årligt på drift, vedligeholdelse og udvikling af en lang række forskellige 
IT-systemer, jf. nedenstående tabel 5.15. 
 
Tabel 5.15. Told*Skat’s IT-udgifter i perioden 1998-2000 (mio. kr., 
2000-priser) 
 1998 1999 2000 I alt 
Edb-drift på diverse bureauer............................ 257 259 280 796 
Ekstern systemforvaltning (årstilrettelser).......... 111 100 90 301 
Edb-udgifter til ny lovgivning........................... 34 40 49 123 
Ekstern edb-udvikling ...................................... 79 111 100 290 
I alt eksterne edb-udgifter................................. 481 510 519 1.510 

 
Intern systemforvaltning (1) ............................. 17 15 36 68 
PC-udstyr mv. i Told- og Skattestyrelsen.......... 3 5 6 14 
Edb-udgifter i regionerne ................................. 21 20 19 60 
Porto og blanketter........................................... 61 52 42 155 
I alt interne edb-udgifter .................................. 102 92 103 297 
    
Edb-udgifter i alt .............................................. 583 602 622 1.807 

 
Anm.: 1) Opgørelsesmetoden er justeret i 1998, hvorfor 1998 og 1999 ikke er fuldt 

sammenlignelige. 
 
Som det vil fremgå af nedenstående, udgør investeringerne i nye systemer 
i årene 1998-2000 i alt ca. 500 mio. kr. Hertil kommer et forholdsvis 
betydeligt forbrug af interne ressourcer. I Told*Skats EDB-afdeling var 
der således i 2000 ansat ca. 140 årsværk, men IT-projekterne har også 
involveret en lang række andre medarbejdere i organisationen.  
 
Som det fremgår af kapitel 2 er en forholdsvis stor del af disse IT-
investeringer finansieret ved træk på opsparingen i 2000 og 2001. 
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Told*Skats IT-investeringer i aftaleperioden tager først og fremmest sit 
udgangspunkt i projektet om Det Integrerede Erhvervssystem, jf. ovenstå-
ende afsnit 5.2.6. Erhvervssystemet blev – som nævnt i ovenstående – ikke 
gennemført efter de oprindelige planer, hvorfor udvikling og idriftsættelse 
af såkaldte ”erstatningssystemer” har præget IT-investeringerne i den for-
løbne periode. Det drejer sig bl.a. om det nye økonomisystem, SAP R/3, 
det nye fonds- og selskabsbeskatningssystem (3S), samt et nyt informati-
onsmiljø (IMITS). 
 
Derudover har Told*Skat i perioden 1998-2000 endvidere foretaget inve-
steringer i ”år 2000-sikring”, pc-anskaffelser, personskattesystemerne samt 
i udviklingen af nye og bedre IT-løsninger, bl.a. et nyt toldsystem, Let-
Løn og internet- og intranet-baserede løsninger.   
 
Told*Skats IT-investeringer i aftaleperioden gennemgås i det følgende. 
 
Nyt økonomistyringssystem – SAP R/3 
I marts 1998 indgik Told*Skat en kontrakt med en leverandør om leve-
ring af et standardrammesystem, SAP R/3, til brug for den samlede regn-
skabsførelse og –aflæggelse af told, skatter og afgifter. Systemet skal erstat-
te tre forskellige regnskabssystemer. 
 
Told*Skats nye økonomisystem består overordnet af to selvstændige sy-
stemer – dels et system på Finanslovens §38 (Skatter og afgifter), dels et 
system på Finanslovens §9 (Skatteministeriet). For så vidt angår det sidst-
nævnte system, foretages investeringen i samarbejde med Departementet 
og Landsskatteretten. 
 
Den samlede leverance af §38-systemet blev af hensyn til en overskuelig 
implementering og år 2000-sikringen opdelt i to faser. Fase 1 blev iværk-
sat i april 1999 og omfattede det tidligere skatteregnskab, mens fase 2, der 
omfattede det tidligere toldregnskab, blev iværksat i januar 2000. Regn-
skabsaflæggelse overfor statsregnskabet af skatter, told og afgifter er nu 
samlet i ét system. Der er samtidig etableret en ny kontoplan, der lettere 
giver overblik over, hvilke konti der benyttes på de enkelte lovområder 
samt deres kontering i statsregnskabet. Det er endvidere fra 2001 blevet 
muligt at indlægge Finanslovens tal i SAP R/3 samt at nedbryde fi-
nanslovstallene på de enkelte regioner, og herigennem foretage en løbende 
sammenligning af de realiserede regnskabstal og budgettallene. Punkt- og 
miljøafgifter, udbytte-, dødsbo og acontoskat opkræves direkte i systemet. 
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Øvrige skatter og afgifter, dvs. told, moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, 
B-skat og restskat, opkræves i andre systemer. Beløb vedrørende skatter 
ajourføres dagligt i SAP R/3, mens told og afgifter ajourføres hver måned. 
 
Den del af økonomistyringssystemet der vedrører §9 har både til formål 
at integrere ledelsesinformationerne og samle tids- og aktivitetsregistrerin-
gen. Skatteministeriet indgik i oktober 2000 en kontrakt med en leveran-
dør om udvikling af systemet, der ligeledes baseres på et SAP R/3-system. 
Systemudviklingen er også her opdelt i to faser. Fase 1 omfatter imple-
menteringen af 1) økonomisystem til §9-driftsregnskaber i Skatteministe-
riet, 2) ledelsesinformationssystem i Told*Skat og 3) tids- og aktivitetsre-
gistrering i Told*Skat. Skatteministeriets økonomisystem forventes ibrug-
taget i april 2002. Fase 2 er endnu ikke fuldstændigt fastlagt, men vil bl.a. 
omfatte rejseafregning og anlægsregnskab. 
 
For så vidt angår omlægningen af §9-driftsregnskabet i Skatteministeriet, 
vil der ske en tilpasning mellem den nuværende kontoplan i REKS-
systemet og aktivitetskontoplanen, hvor omkostningerne fordeles på for-
mål. Hermed muliggøres direkte sammenligninger af timeforbrug, om-
kostninger og resultater. Økonomisystemet vedrørende ledelsesinformati-
on og timeregistrering skal erstatte det nuværende REKS-system, hvor 
ressourceforbruget i told- og skatteregionerne registreres. 
 
Det fremgår af nedenstående tabel 5.16, at de samlede omkostninger til 
SAP R/3 i perioden 1998-2001 er 74 mio. kr., hvoraf hovedparten er 
direkte omkostninger. Som det fremgår af ovenstående vil der også blive 
investeret i SAP R/3 i de kommende år, hvorfor de samlede direkte om-
kostninger må forventes at blive større.  
 
Tabel 5.16. Direkte og indirekte omkostninger til SAP R/3 i perioden 
1998-2001 (mio. kr., årets priser) 
 1998 1999 2000 2001 I alt 
Direkte omkostninger ............................... 25,7 10,5 25,2 5,0 66,4 
Indirekte omkostninger............................. 2,1 3,0 0,8 1,7 7,6 
I alt ........................................................... 27,8 13,5 26,0 6,7 74,0 

 
 
Nyt selskabs- og fondsbeskatningssystem – 3S 
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Told*Skat skrev i 2000 kontrakt med en leverandør om et nyt selskabs- 
og fondsbeskatningssystem. Systemet forventes idriftsat med virkning for 
indkomståret 2002. 
Formålet med investeringen i det nye selskabs- og fondsbeskatningssystem 
er at erstatte de eksisterende systemer med et nyt og mere fleksibelt sy-
stem, således at administrationen af selskabs- og fondsbeskatningen for 
2002 og frem kan foregå ved hjælp af det nye system. Funktionaliteterne i 
systemet består af indberetning af selvangivelse, beregning af slutskat samt 
overførsel af slutskatten til pengestrømsdelen, hvor årsopgørelserne dan-
nes. Hertil kommer en række grænseflader til andre dele af Told*Skats 
systemportefølje. Det er af afgørende betydning for Told*Skat at få leve-
ret et system, der let kan implementere selv små ændringer i brugernes 
krav eller i selskabs- og fondsbeskatningslovene. Eksempelvis skal en æn-
dring i selskabsskatteprocenten umiddelbart kunne gennemføres. 
 
De samlede omkostninger til selskabs- og fondsbeskatningssystemet har i 
årene 2000 og 2001 i alt været 49,5 mio. kr., hvoraf hovedparten er di-
rekte omkostninger, jf. tabel 5.17. 
 
Tabel 5.17. Direkte og indirekte omkostninger til selskabs- og fondsbe-
skatningssystem 2000-2001 (mio. kr., årets priser). 
 1998 1999 2000 2001 I alt
Direkte omkostninger ............................. - - 10,7 35,5 46,2
Indirekte omkostninger........................... - 0,5 1,1 1,7 3,3
I alt......................................................... - 0,5 11,8 37,2 49,5

 
InformationsMiljø I Told*Skat (IMITS) 
I 1996 blev det besluttet, at Told*Skat skulle udvikle et informationsmil-
jø, der var baseret på datawarehouse-teknologi. Det nye informationsmil-
jø blev døbt IMITS (InformationsMiljø I Told*Skat). 
 
Informationsmiljøet bygger på kopier af data fra Told*Skats mange pro-
duktionssystemer lagret i et datawarehouse, hvortil der er adgang med 
”Business-Objects”. Business-Objects er en software-pakke, der giver mu-
lighed for opsætning af søgekriterier og efterfølgende behandling af søge-
resultater i form af skemaer, krydstabeller og forskellige former for grafik 
mv. 
 
Told*Skats datawarehouse er i dag et åbent datalager, der rummer data 
fra såvel interne som eksterne produktionssystemer. Fra de interne syste-
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mer leveres virksomhedernes stamoplysninger, oplysninger om bl.a. im-
port, eksport, moms, lønsum og restance. Endvidere leveres styringsin-
formationer fra bl.a. REKS-systemet og Virksomhedskontrolsystemet. Af 
eksterne datakilder kan nævnes oplysninger fra Fødevareministeriet, Er-
hvervsministeriet, Justitsministeriet samt en række udenlandske skatte-
myndigheder. 
 
Anvendelsen af Business-Objects har siden opstarten i 1996 været jævnt 
stigende og er i dag stabiliseret på et niveau med omkring 1.000 aktive 
brugere. 
 
De samlede omkostninger til IMITS har i årene 1998-2001 i alt været 
17,4 mio. kr., jf. tabel 5.18. 
 
Tabel 5.18. Direkte og indirekte omkostninger til IMITS 1998-2001 
(mio. kr., årets priser). 
 1998 1999 2000 2001 I alt 
Direkte omkostninger ............................. 3,4 1,7 1,6 1,5 8,2 
Indirekte omkostninger........................... 2,0 2,3 2,5 2,4 9,2 
I alt......................................................... 5,4 4,0 4,1 3,9 17,4 

 
År 2000-sikring 
Told*Skat havde i forbindelse med overgangen til år 2000 udarbejdet en 
beredskabsplan til brug for år 2000-sikringen af organisationens edb-
systemer. Afprøvningen af Told*Skats edb-systemer den 1. og 2. januar 
2000 afslørede ingen overgangsproblemer, og de mindre fejl, der efterføl-
gende dukkede op, blev løst relativt hurtigt. 
 
Alle Told*Skats systemer har været berørt af år 2000-sikringen. For en 
stor organisation som Told*Skat har der været tale om et forholdsvis om-
fattende arbejde, idet 33.000 programmer med ca. 70 mio. programlinier 
i et eller andet omfang er blevet undersøgt. Eftersom hovedparten af 
Told*Skats IT-opgaver afvikles på servicebureauer, er sikringen sket i et 
tæt samarbejde med leverandørerne. Resultatet af det omfattende pro-
gramanalysearbejde afslørede, at Told*Skat ikke ville have været i stand til 
at fungere på normal vis, hvis programmerne ikke var blevet tilrettet. Det-
te gælder først og fremmest de centrale programmer til registrering af 
personer og virksomheder, selskabsskattesystemerne, ejendomssystemerne 
og systemerne til håndtering af moms og A-skat samt kommuneforde-
lingssystemerne. 
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Tilretningen af programfladen har endvidere haft den fordel, at gamle 
programmer er blevet udfaset eller udskiftet. I den forbindelse kan næv-
nes, at skattesystemerne for de gamle slutår fra 1970 til 1986 er blevet 
udfaset. På hardwaresiden var det bl.a. nødvendigt at opgradere serverne 
på samtlige regioner. 
 
Omkostningerne til år 2000-sikringen fremgår af nedenstående tabel 
5.19. 
 
Tabel 5.19. Direkte og indirekte omkostninger til år 2000-sikring i 
perioden 1998-2001 (mio. kr., årets priser) 
 1998 1999 2000 2001 I alt 
Direkte omkostninger ........................... 23,6 28,7 1,6 0 53,9 
Indirekte omkostninger......................... 3,4 4,3 0,2 0 7,9 
I alt ...................................................... 27,0 33,0 1,8 0 61,8 

 
Det fremgår af tabellen, at Told*Skat brugte sammenlagt 61,8 mio. kr. til 
år 2000-sikringen i perioden 1998-2000, hvoraf hovedparten er direkte 
omkostninger.  
 
Investeringer i edb-udstyr 
Anskaffelse af IT-udstyr foregår i Told*Skat som en integreret del af IT-
afdelingens systemteknikfunktion. IT-anskaffelserne tager udgangspunkt i 
en investeringsplan, der årligt revurderes i lyset af bl.a. den aktuelle drifts-
situation. 
 
Investeringerne i perioden 1998-2001 har primært drejet sig om følgende 
områder: 

• Udvidelse af serverkapaciteten i told- og skatteregionerne. Regio-
nernes NT-servere var i 1998 på grænsen af deres ydeevne, hvor-
for der er indkøbt yderligere en NT-server. 

• Opgraderinger af Told*Skats centrale servermiljø i takt med kapa-
citetsproblemer. Det drejer sig bl.a. om intranetmiljøet, der un-
derstøtter Det Elektroniske Bibliotek, elektronisk fagligt netværk 
og datawarehouse. 

• Etablering af et ekstranetmiljø, dvs. servere og software til installa-
tion af elektronisk bibliotek, elektronisk fagligt netværk mv. til 
brug for eksterne interessenter som f.eks. kommunerne. 
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• Etablering af adgang til Internettet, anskaffelse af test og produk-
tionsmiljø til kommunikation med EU-kommissionen og øvrige 
EU-medlemslande, samt et ”firewall-kompleks”, der sikrer mod 
uautoriseret adgang til Told*Skats interne netværk. 

• Udskiftning af netværkskomponenter, herunder ”gateway” til 
eksterne mainframe-miljøer hos CSC og Integris. 

• Anskaffelse af 2.600 pc-arbejdspladser med henblik på at foretage 
et generelt skift i operativsystem til Windows 2000. 

 
De samlede udgifter til anskaffelse af edb-udstyr har i årene 1998-2001 i 
alt været 81,3 mio. kr., jf. tabel 5.20. 
 
Tabel 5.20. Direkte og indirekte udgifter til anskaffelse af edb-udstyr i 
perioden 1998-2001 (mio. kr., årets priser) 
 1998 1999 2000 2001 I alt 

Direkte udgifter..................................... 23,9 10,5 37,5 8,2 80,1 

Indirekte udgifter .................................. 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 

I alt ....................................................... 24,2 10,8 37,8 8,5 81,3 

 
Udvikling af personskattesystemerne 
Den løbende tilretning og udvikling af Told*Skats personskattesystemer 
foregår som en integreret del af opgaverne i Told- og Skattestyrelsens 
Personafdeling. Opgaven med tilretning og udvikling af personskattesy-
stemerne dækker bredt håndteringen i forbindelse med administrationen 
af personbeskatningen (forskud, selvangivelse, skatteberetning, indberet-
ning, opkrævning, udsøgning og kommuneafregning) og i forbindelse 
med ”Tast*Selv”. 
 
De samlede omkostninger til personskattesystemerne har i årene 1998-
2001 i alt været 80,2 mio. kr., hvoraf hovedparten er direkte omkostnin-
ger, jf. tabel 5.21. 
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Tabel 5.21. Direkte og indirekte omkostninger til nyt personskattesy-
stem i perioden 1998-2001 (mio. kr., årets priser) 
 1998 1999 2000 2001 I alt
Direkte omkostninger ............................................ 12,2 14,5 17,3 21,4 65,4
Indirekte omkostninger.......................................... 3,4 3,5 3,9 4,0 14,8
I alt ........................................................................ 15,6 18,0 21,2 25,4 80,2

 
Nyt Toldsystem 
Skatteministeriet fremlagde i oktober 1999 et lovforslag om ændring af 
Toldloven. Loven blev vedtaget i december 1999. Det fremgår af be-
mærkningerne til lovforslaget, at Told*Skat medio 2000 skal indføre nye 
importprocedurer med dertil hørende  nyt edb-system. Det konkrete 
ikrafttrædelsestidspunkt blev herefter fastsat til oktober 2000. 
 
Formålet med de nye toldprocedurer er at imødekomme ønsker fra er-
hvervslivet om en hurtigere og mere smidig toldbehandling. De nye pro-
cedurer betyder bl.a., at virksomhederne får mulighed for at tage varerne i 
brug allerede i forbindelse med varernes ankomst til Danmark. Det nuvæ-
rende godsregistreringssystem afskaffes således og erstattes i stedet af to 
nye toldprocedurer, som behandles i et nyt toldsystem. Endvidere får 
virksomhederne mulighed for at angive fortoldningssystemer via Internet-
tet. 
 
Det blev i oktober 2000 besluttet at udskyde idriftsættelsen til primo 
2001. Dette skete på begæring af erhvervslivet, som ikke var parate til 
omlægningerne. I januar 2001 besluttede Told*Skat at udsætte idriftsæt-
telsen af det nye toldsystem og de nye toldprocedurer indtil en – på nu-
værende tidspunkt – ukendt dato. Årsagen til udsættelsen var, at der i 
forbindelse med de gennemførte belastningstests blev konstateret proble-
mer med systemets ydeevne, tilgængelighed og driftsstabilitet.  I marts 
2001 blev der leveret en ny version af Toldsystemet og det kunne her 
konstateres, at systemets ydeevne og kvalitet var forbedret. Den endelige 
idriftsættelse af systemet afventer dog fortsat, at systemet afprøves på et 
eksternt testpanel og der gennemføres en ny demo-periode. 
 
De direkte omkostninger til Toldsystemet i perioden 1998-2000 har væ-
ret 26,5 mio. kr., jf. nedenstående tabel 5.22. Dertil kommer endvidere det 
interne personaleforbrug i Told*Skat, svarende til i alt ca. 10,2 mio. kr.   
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Tabel 5.22. Direkte og indirekte omkostninger til nyt toldsystem i pe-
rioden 1998-2001 (mio. kr., årets priser) 
 1998 1999 2000 2001 I alt 
Direkte omkostninger ........................ 1,0 15,5 9,8 - 26,3 
Indirekte omkostninger...................... 2,0 2,8 3,4 2,0 10,2 
I alt.................................................... 3,0 18,3 13,2 2,0 36,5 

 
LetLøn 
Som led i finanslovsaftalen for 2000 blev det aftalt, at der skal etableres et 
elektronisk indberetningssystem for lønoplysninger til offentlige  myn-
digheder. Systemet fik navnet LetLøn.  
 
Det blev besluttet, at den myndighed der skal stå for udvikling og drift af 
LetLøn skulle findes ved et udbud blandt de offentlige myndigheder, der 
måtte være interesseret i opgaven. Udbuddet blev afholdt af Erhvervsmi-
nisteriet som vurderede, at Told- og Skattestyrelsen bedst opfyldte de 
opstillede tildelingskriterier. Der blev derfor indgået en kontrakt mellem 
Erhvervsministeriet, som fik rollen som ”bygherre”, og Skatteministeriet, 
som fik rollen som ”entreprenør”7. 
 
LetLøns-projektet er opdelt i tre faser: 1) udvikling af et fælles modtage-
center, 2) udvikling af et beregningsmodul og 3) etablering af et data-
warehouse. For en nærmere uddybning af LetLøn generelt og disse tre 
faser specifikt henvises der til Forslag til Lov om et indberetningssystem for 
oplysning om løn m.v. (LetLøn)8. Udviklingen af LetLøn forventes tilende-
bragt i 2003.  
 
Den samlede kontraktsum mellem Erhvervsministeriet og Skatteministe-
riet er på 36,5 mio. kr. I henhold til kontrakten overfører Erhvervsmini-
steriet, når forskellige milepæle er opfyldt, nærmere aftalte beløb til Skat-
teministeriet til dækning af udviklingsomkostningerne, indtil de i alt 36,5 
mio. kr. er overført. 
 
Told*Skats omkostninger i forbindelse med LetLøn består først og frem-
mest i det interne personaleforbrug, der knytter sig til udviklingsarbejdet. 
Desuden vil Told*Skat kunne skulle afholde eventuelle merudgifter, som 
det må kræve for at overholde tidsplanen, inden for sin egen driftsramme. 

                                                 
7 Helt konkret er bygherre-rollen placeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og entrepre-
nør-rollen i Told- og Skattestyrelsen. 
8 Lovforslag nr. L 113 fremsat den 15. november 2000 af erhvervsministeren. 
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I foråret 2001 afholdte Told*Skat således en merudgift på ca. 15 mio. kr. 
til ekstern bistand for at kunne overholde tidsfristen for udarbejdelse af 
kravspecifikation. 
 
Told*Skats direkte omkostninger til LetLøn i perioden 2000-2001 frem-
går af nedenstående tabel 5.23. Som det fremgår af ovenstående, vil ud-
viklingen af LetLøn fortsætte i de kommende år, hvorfor de samlede di-
rekte omkostninger til LetLøn vil blive større.  
 
Tabel 5.23. Told*Skats direkte og indirekte omkostninger til LetLøn, 
2000-2001 (mio. kr., årets priser) 
 1998 1999 2000 2001 I alt 
Direkte omkostninger .................... - - 9,7 21,5 31,2 
Indirekte omkostninger.................. - - 2,2 5,3 7,5 
I alt................................................ - - 11,9 26,8 38,7 

 
Anm.: Indeholdt i de direkte omkostninger er dels de merudgifter, der er afholdt inden 

for Told*Skats egen driftsramme, dels  de beløb, der er enten er overført eller er 
aftalt at skulle overføres fra Erhvervsministeriet i 2000 og 2001.  

 
Inter- og Intranet-investeringer 
Der er i aftaleperioden sket en betydelig udvikling af Told*Skats internet- 
og intranet-funktionaliteter.  
 
Internettet er i dag et centralt element i Told*Skats informations- og 
vejledningsarbejde – såvel internt i organisationen som eksternt i forhold 
til brugerne. Internettet bruges endvidere i stigende omfang af borgere og 
virksomheder til indberetning af oplysninger til Told*Skat. 
 
Fra og med 1999 er samtlige vejledninger offentliggjort via Internettet. 
Det sker via databasen Det elektroniske bibliotek. Biblioteket vedligehol-
des af de enkelte medarbejdere i fagkontorerne, og ved hjælp af blot én 
arbejdsproces skabes således både en internetudgave af informationen, en 
printvenlig version og et trykgrundlag, der kan sendes til bogtryk, såfremt 
informationen også skal udsendes i en trykt udgave. Ved udgangen af 
2000 indeholder Det elektroniske bibliotek over 100.000 sider informati-
on, fordelt på kategorierne: Vejledninger, meddelelser, cirkulærer, blan-
ketter, afgørelser, beretninger, rapporter, strategi og politik, pressemedde-
lelser, samt spørgsmål og svar. Siden marts 2001 har Skatteministeriet 
endvidere også offentliggjort ny lovgivning, principielle afgørelser, cirku-
lærer mv. via den elektroniske nyhedsformidling på Internettet. Endelig 
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introduceres der medio 2001 en abonnementsordning, hvorved brugerne 
af Told*Skats hjemmeside får mulighed for at abonnere på informatio-
nerne i Det elektroniske bibliotek. 
 
Ved årsskiftet 2000/2001 introducerede Told*Skat en ny version af sin 
hjemmeside på Internettet. Den nye hjemmeside selekterer indholdet i 
forhold til bestemte brugere – borgerne, virksomhederne, rådgivere og 
pressen. Kombineret med abonnementssystemet og en udbygning af søge-
faciliteterne opnår brugerne dermed en mere individuel tilpasning af 
hjemmesiden til brugernes behov.  
 
Der er endvidere i aftaleperioden gjort et stort stykke arbejde for at for-
bedre de elektroniske indberetningsmuligheder. På personskatteområdet 
er de fleste almindelige borgeres indberetninger af oplysninger til skatte-
myndighederne erstattet af automatiserede løsninger, som baserer sig på 
indberetninger fra arbejdsgiverne og den finansielle sektor. Told*Skat har 
også udviklet Internetbaserede tast-selv løsninger på skatteområdet for de 
mest almindelige relationer. Virksomhederne kan i dag tilmelde sig Inter-
netløsninger vedrørende 1) moms, 2) A-skat og AM-bidrag, 3) ansattes 
CPR-nr., 4) oplysningssedler, 5) pensionsrettigheder og 6) rekvisition af 
skattekort.  For borgerne er det i dag muligt via Internettet at se den for-
skudsopgørelse, der er dannet ud fra Told*Skats data, ligesom forskuds-
opgørelsen efter behov kan ændres on-line igennem indkomståret. De 
udsendte oplysninger vedrørende den almindelige printselvangivelse kan 
desuden hentes og om nødvendigt ændres via Internettet. Der er herefter 
on-line adgang til den tilrettede årsopgørelse. Samme internetfacilitet er 
til rådighed for personer tilknyttet den udvidede selvangivelse for oplys-
ninger vedrørende indkomståret 2000. 
 
Internt i Told*Skat  er et centralt omdrejningspunkt for al intern kom-
munikation blevet Intranettet. Intranettet har muliggjort nye samarbejds-
former og større vidensdeling på tværs af organisationen. Eksempelvis kan 
nævnes etableringen af elektroniske faglige netværk på en lang række fag-
lige områder.  
 
Som det fremgår af nedenstående tabel 5.24 har Told*Skat investeret 
37,3 mio. kr. i inter- og intranetløsninger i perioden 1998-2001.  
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Tabel 5.24. Direkte og indirekte omkostninger til Inter- og Intranet-
løsninger i perioden 1998-2001 (mio. kr., årets priser) 
 1998 1999 2000 2001 I alt 
Direkte omkostninger ............................ 4,1 6,3 11,8 6,7 28,9 
Indirekte omkostninger........................... 2,0 2,1 2,1 2,2 8,4 
I alt ......................................................... 6,1 8,4 13,9 8.9 37,3 

 
Forventede gevinster af IT-investeringerne i perioden 1998-2001 
Told*Skat har i aftaleperioden foretaget en forholdsvis gennemgribende 
modernisering af de sine edb-systemer. Moderniseringen har både haft 
karakter af egentlige udskiftninger og videreudvikling af eksisterende sy-
stemer. Endvidere er en stor del af Told*Skats edb-udstyr blevet moderni-
seret. Told*Skat har således i perioden 1998-2001 foretaget IT-
investeringer for i alt ca. 570 mio. kr., jf. nedenstående tabel 5.25. Disse 
IT-investeringer har alle haft til formål at sikre en effektiv og fleksibel 
opgaveløsning i Told*Skat.   
 
Tabel 5.25. Samlede omkostninger til IT-investeringer i perioden 1998-
2001 (mio. kr., årets priser) 
 1998 1999 2000 2001 I alt 
Erhvervssystemet....................................... 16,2 33,9 41,8 - 91,9 
SAP R/3.................................................... 27,8 13,5 26,0 6,7 74,0 
Fonds- og selskabsbeskatningssystem 
(3S)...........................................................

- 0,5 11,8 37,2 49,5 

IMITS ...................................................... 5,4 4,0 4,1 3,9 17,4 
År 2000-sikring......................................... 27,0 33,0 1,8 - 61,8 
Edb-udstyr ................................................ 24,2 10,8 37,8 8,5 81,3 
Personskattesystemerne ............................. 15,6 18,0 21,2 25,4 80,2 
Toldsystemet............................................. 3,0 18,3 13,2 2,0 36,5 
LetLøn ...................................................... - - 11,9 26,8 38,7 
Inter- og intranet ...................................... 6,1 8,4 13,9 8,9 37,3 
I alt ........................................................... 125,3 140,4 183,5 119,4 568,6 

 
En forholdsvis stor del af Told*Skats IT-investeringer i aftaleperiode har 
været påvirket af, at det ikke var muligt at udvikle Erhvervssystemet efter 
de oprindelige planer, og at Told*Skat derfor har været nødt til at udvikle 
og idriftsætte såkaldte ”erstatningssystemer”. 
 
Told*Skat vurderer selv, at såvel de gennemførte som de fremtidige løs-
ninger vedrørende dels erhvervssystemerne, dels de øvrige elementer i 
udviklingen af Told*Skats edb-arbejdsplads (dvs. modernisering af edb-
udstyr og anskaffelse af PC´ere og kontorautomationsværktøjer) rummer 
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en samlet funktionalitet, der bidrager til Told*Skats produktivitet, sva-
rende til det forventede ved en gennemførelse af det i midten af 
1990´erne planlagte Erhvervssystem9. Som det fremgår af ovenstående 
afsnit 5.2.6 var det oprindeligt forventet, at Erhvervssystemet ville medfø-
re en produktivitetsstigning på 3 pct. og en frigørelse af 200 årsværk over 
to år. De forventede gevinster af Told*Skats IT-investeringer må således 
antages at være af minimum samme størrelse i de kommende år. Dertil 
kommer de forventede gevinster af bl.a. investeringerne i det nye toldsy-
stem, LetLøn og internet- og intranet-baserede løsninger. 
 
Der er ingen tvivl om, at IT-investeringerne (som bl.a. er finansieret af 
store træk på opsparingen) har bidraget til, at Told*Skat i dag fremstår 
som en mere produktiv og effektiv organisation end ved starten af aftale-
perioden. Denne rapports analyser af udviklingen i Told*Skats produkti-
vitet viser, at IT-investeringerne allerede i et vist omfang er begyndt at 
give gevinst i form af produktivitetsstigninger. En relativ stor del af inve-
steringerne er imidlertid først foretaget i 2000 og 2001, hvorfor gevin-
sterne heraf endnu ikke er blevet realiseret.  

 
5.4. Sammenfattende om Told*Skats udviklingstiltag i 1998-

2000 
 
Udviklingsmålene for Told*Skat i perioden 1998-2001 er opstillet med 
henblik på at sikre, at Told*Skat udvikler sig i retning af større omstil-
lingsparathed og stigende effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. I det 
følgende sammenfattes kort de mest betydningsfulde udviklingstiltag i 
Told*Skat i perioden 1998-2001.  
 
Told*Skat har i aftaleperioden forstærket indsatsen mod økonomisk kri-
minalitet – herunder øget samarbejdet med andre myndigheder (bl.a. 
politiet) om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. 
 
Den nye kontrolstrategi, der blev iværksat i januar 1998, har medført, at 
kontrolindsatsen generelt er blevet mere ensartet på landsplan. Den 
stramme styring af regionernes kontrolindsats tilsidesatte imidlertid i visse 
tilfælde en ellers sund risikobetragtning i regionernes kontrolplanlægning. 
Fra og med 2001 er der derfor skruet ned for detaljeringsgraden i de fra 
Told- og Skattestyrelsen udmeldte kontroller, således at regionerne i høje-

                                                 
9 Skatteministeriets brev til Rigsrevisionen den 20. marts 2001. 
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re grad selv kan vælge de egnede kontrolemner på baggrund af en risiko- 
og væsentlighedsbetragtning.  
 
Told*Skat har i aftaleperioden opfyldt udviklingsmålet om en omlægning 
af toldområdet. Den 1. januar 1998 blev der indført en ny toldstruktur, 
hvor der blev etableret otte selvstændige toldcentre. Omstruktureringen 
medførte, at alle toldopgaver i Told*Skat nu er samlet ved syv told- og 
skatteregioner, der hver især har ansvaret for et toldcenter for et givet geo-
grafisk område, der følger regionsgrænserne. Desuden blev der etableret et 
særligt toldcenter for københavnsområdet, Toldcenter København. 
 
Som led i flerårsaftalen for Told*Skat i perioden 1998-2001 blev der op-
stillet et udviklingsmål om oprettelsen af et såkaldt ’kontrollørkorps’, 
hvortil de medarbejdere, der ikke kunne opkvalificeres til de fremtidige 
udfordringer, skulle overføres. I retrospekt kan det konstateres, at 
kontrollørkorpset ikke var nogen succes – specielt ikke økonomisk. Det 
viste sig hurtigt, at den forudsatte afgang fra korpset ikke skete, hvilket 
dels skyldes, at de medarbejdere, der var udpeget til korpset havde 
vanskeligt ved at få andet arbejde, dels fordi tjenestemændene fokuserede 
meget på deres rådighedsløn. Den manglende afgang betød, at det blev 
besluttet at afvikle korpset (og dets på det tidspunkt ca. 350 
medarbejdere) fra og med 1999. Udpegning af de resterende 150 årsværk, 
der oprindeligt også skulle have været en del af korpset, fandt aldrig sted. 
Afviklingen af kontrollørkorpset vil – når den er tilendebragt med 
udgangen af 2002 – have kostet ca. 400 mio. kr. 
 
Der blev i 1998 formuleret en skriftlig personalepolitik for medarbejderne 
i Told*Skat. Strategierne på personaleområdet har til formål at sikre, at 
Told*Skat til stadighed har den fornødne arbejdskraft til løsning af 
Told*Skats opgaver. Strategierne fokuserer derfor på forhold som bl.a. 
personalesammensætning, rekruttering og afgang, valg af ansættelsesform, 
fastholdelse af højt kvalificerede medarbejdere og alderssammensætnin-
gen. Personalepolitikken har siden 1998 bidraget til at forbedre kompe-
tenceniveauet i Told*Skat, og til at organisationens kompetencer i dag i 
højere grad er målrettet de faglige udfordringer.    
 
Der er i aftaleperioden gjort en stor indsats i tilknytning til opkvalifice-
ring af medarbejderne i Told*Skat. Efteruddannelsen af medarbejderne er 
generelt blevet gjort mere behovsstyret og målrettet. Der er således sket en 
betydelig vækst i antallet af medarbejdere, der har gennemført eller er i 
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færd med at gennemføre Spydspidsuddannelsen, ligesom der i 1999 er 
iværksat en ny og mere målrettet assistentuddannelse. Endelig er der i 2000 
etableret en såkaldt HA-jur/skat-uddannelse, som skal bidrage til at sikre 
rekrutteringen af en del af den fremtidige arbejdsstyrke. 
 
Kvalifikationssituationen i Told*Skat er bedret markant siden 1997, og 
det er lykkedes Told*Skat at komme ud af den ’tredobbelte kvalifikati-
onsklemme’, som blev identificeret i den forrige budgetanalyse af organi-
sationen. Opkvalificeringsbehovet er således blevet reduceret fra 1.062 
årsværk i 1997 til 626 årsværk i 2000. Det skyldes til dels de udviklings-
tiltag, der i aftaleperioden er gennemført i forhold til Told*Skats persona-
le-, uddannelses- og lønpolitik. Hovedparten af disse udviklingstiltag er 
imidlertid først iværksat i 1999 og 2000, hvorfor det må forventes, at de 
også i de kommende år vil bidrage til at forbedre kompetencesituationen 
yderligere. Reduktionen i underskuddet af A-kompetencer og reduktio-
nen i overskuddet af B- og C-kompetencer hænger således – om end 
sammenhængen ikke er fuldstændig entydig – i høj grad sammen med 
dels etableringen (og afviklingen) af kontrollørkorpset, dels muligheden 
(der indgik i den nuværende flerårsaftale) for rekruttering af 200 nye års-
værk. 
 
Told*Skat har i aftaleperioden haft succes med at nedbringe sygefraværet 
blandt medarbejderne. Hvor Told*Skats sygefravær i 1996 var næsten 3,5 
dage over gennemsnittet i staten som helhed, er det nu reduceret til det 
gennemsnitlige niveau i staten. Denne reduktion har betydet en gennem-
snitlig frigørelse af ressourcer på ca. 45 årsværk om året, som forudsat i 
flerårsaftalen.   
 
I perioden 1998-2000 har Told*Skat samlet brugt omkring 600 mio. kr. 
om året til drift, vedligeholdelse og udvikling af en lang række IT-
systemer. Heraf udgør investeringerne i nye systemer (bl.a. Erhvervssy-
stemet, SAP R/3, År 2000-sikring, LetLøn samt Inter- og intranet facilite-
ter) i alt ca. 475 mio. kr. Hertil kommer et forholdsvis betydeligt forbrug 
af interne ressourcer, svarende til i alt ca. 95 mio. kr. i lønsumsmidler.  
 
Der er i aftaleperioden sket en integration af de erhvervsrettede systemer i 
Told*Skat. Der er dog fortsat tale om en fragmenteret IT-infrastruktur i 
Told*Skat, hvor en række vigtige edb-systemer fortsat ikke kommunike-
rer optimalt med hinanden på grund af tilskæringen af Erhvervssystemet. 
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Indførsel af Internet- og datawarehouseteknologi har dog i vidt omfang 
opvejet denne ulempe. 
 
Told*Skat har i aftaleperioden gjort et stort stykke arbejde for at forbedre 
borgernes og virksomhedernes digitale samspil med Told*Skat via Inter-
nettet. Her kan f.eks. nævnes borgernes adgang til digitale løsninger ved-
rørende forskud, selvangivelse og ejendomsvurdering, og virksomhederne 
adgang til digitale indberetningsløsninger vedrørende bl.a. moms og A-
skat. Endelig er Intranettet blevet et centralt omdrejningspunkt for den 
interne kommunikation i Told*Skat. 
 
En forholdsvis stor del af Told*Skats IT-investeringer i aftaleperioden har 
været påvirket af, at det ikke var muligt at udvikle Erhvervssystemet efter 
de oprindelige planer, og at Told*Skat derfor har været nødt til at udvikle 
og idriftsætte erstatningssystemer. Som følge af den teknologiske udvik-
ling i de seneste år, vurderes det dog, at såvel de gennemførte som de 
fremtidige løsninger vedrørende dels erhvervssystemerne, dels de øvrige 
elementer i udviklingen af Told*Skats edb-arbejdsplads (dvs. modernise-
ring af edb-udstyr og anskaffelse af PC´ere og kontorautomationsværktø-
jer) rummer en samlet funktionalitet, der bidrager til Told*Skats produk-
tivitet, svarende til det forventede ved en gennemførelse af det i midten af 
1990´erne planlagte Erhvervssystem. Der er således ingen tvivl om, at IT-
investeringerne har bidraget til, at Told*Skat i dag fremstår som en mere 
produktiv og effektiv organisation end ved starten af aftaleperioden. En 
relativ stor del af investeringerne er imidlertid først foretaget i 2000 og 
2001, hvorfor gevinsterne heraf først vil blive realiseret i de kommende år. 
 
Told*Skat har i aftaleperioden arbejdet systematisk med Kvalitetsmodel-
len for den Offentlige Sektor. Formålet hermed er at sikre et fokus på 
brugerne, effektive arbejdsgange, kvalitet i ydelserne, løbende forbedrin-
ger samt inddragelse af medarbejderne. Det er tanken, at kvalitetsmodel-
len fremover skal være den strategiske platform for Told*Skat – såvel cen-
tralt i Told- og Skattestyrelsen som lokalt i told- og skatteregionerne samt 
toldcentrene. 
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Kapitel 6 

Brugernes tilfredshed med Told*Skat  
 
 
 
 
Told*Skat har siden 1993 gennemført en række forskellige undersøgelser 
af brugernes tilfredshed med organisationens ydelser, og i forbindelse med 
at Told*Skat har valgt at bruge kvalitetsmodellen for den offentlige sektor 
som grundlag for organisationens strategiske udvikling, er der blevet skabt 
et fundament for regelmæssigt at spørge brugerne om deres tilfredshed 
med Told*Skat.  
 
Told*Skats opgaver er mangeartede og der er derfor også flere forskellige 
typer af brugere. I Told*Skats brugertilfredshedsundersøgelser har der 
hidtil primært været fokuseret på virksomhederne og virksomhedernes 
professionelle rådgivere (bl.a. statsautoriserede og registrerede revisorer, 
landbrugskonsulenter samt advokater).  
 
I forbindelse med budgetanalysen af Told*Skat i 1997 blev der gennem-
ført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt virksomhedernes rådgiver 
og blandt kommunerne1. Endvidere indgik der i budgetanalysen en bru-
gertilfredshedsundersøgelse blandt virksomhederne, som Told*Skat selv 
fik gennemført i 19962. 
 
I indeværende aftaleperiode har Told*Skat på nuværende tidspunkt gen-
nemført tre brugertilfredshedsundersøgelser: En af virksomhedernes til-
fredshed med Told*Skat i 19993, en af de professionelle rådgiveres til-

                                                 
1 Undersøgelsen blev udført af Deloitte & Touche Consulting Group. 
2 Undersøgelsen blev udført af PROMENTOR Management A/S. 
3 Undersøgelsen blev udført af Gallup Instituttet. Som supplement til den landsdækken-
de brugertilfredshedsundersøgelse blev der også lavet særskilte regionale rapporter. 
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fredshed med Told*Skat i 20004, samt en brugerundersøgelse af toldcent-
rene i 19995.  
 
Muligheden for at sammenligne resultaterne af brugertilfredshedsunder-
søgelserne over tid er meget vigtig, idet det bl.a. er vanskeligt at finde 
andre organisationer, som Told*Skat umiddelbart kan sammenlignes 
med. 
 
Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen blandt virksomhederne 
fra 1999 kan – med visse forbehold – sammenlignes med den tilsvarende 
undersøgelse fra 1996. Det er imidlertid ikke muligt direkte at sammen-
ligne brugertilfredshedsundersøgelserne blandt de professionelle rådgive-
re6. Da de otte toldcentre først blev oprettet i 1998 har der ikke tidligere 
været foretaget selvstændige brugertilfredshedsundersøgelser af disse. 
 
I det følgende gennemgås først – i afsnit 6.1 – resultaterne af 
brugertilfredshedsundersøgelserne blandt virksomhederne. I afsnit 6.2 
gennemgås resultaterne af undersøgelsen blandt de professionelle 
rådgivere i 2000, og i afsnit 6.3 gennemgås resultaterne af brugernes 
tilfredshed med toldcentrene i 1999. 
 
6.1.  Virksomhedernes tilfredshed med Told*Skat i 1996 og 

1999 
 
Virksomhedernes tilfredshed med Told*Skat er senest opgjort i september 
1999. Undersøgelsen omfatter således kun en mindre del af den nuvæ-
rende aftaleperiode. Dette er vigtigt at have in mente, når udviklingen i 
virksomhedernes tilfredshed sammenholdes med Told*Skats resultater i 
aftaleperioden. Endvidere skal det bemærkes, at undersøgelserne alene 
omfatter told- og skatteregionerne og ikke Told- og Skattestyrelsen. 
 
I det følgende gennemgås først resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen 
blandt virksomhederne i 1999, og dernæst sammenlignes disse resultater 
med resultaterne af den tilsvarende undersøgelse foretaget i 1996.  
 

                                                 
4 Undersøgelsen blev udført af  I&A Research A/S og Advice Analyse A/S 
5 Undersøgelsen blev udført af Gallup Instituttet. 
6 Det skyldes bl.a. en ændret spørgemåde og en mindre ændring af målgruppedefinitio-
nen. 
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Virksomhedernes tilfredshed med Told*Skat i 1999 
Brugertilfredshedsundersøgelsen blandt virksomhederne i 1999 var rettet 
mod ca. 30.000 virksomheder. Undersøgelsen havde en svarprocent på ca. 
26 pct., svarende til ca. 7.800 besvarede spørgeskemaer7. 
 
Undersøgelsen er bygget op omkring en række centrale temaer. Disse 
temaer er uddybet i nedenstående boks 6.1. 
 
Boks 6.1. Centrale temaer i brugertilfredshedsundersøgelsen blandt 
virksomhederne 

A. Henvendelser til og fra Told*Skat: Fokus på alle former for skriftlige, personlige og te-
lefoniske henvendelser fra virksomhederne til Told*Skat og ligeledes fra Told*Skat til 
virksomhederne. Dette tema giver et generelt svar på, hvordan den direkte kommu-
nikation mellem virksomhederne og Told*Skat opleves af virksomhederne. 

B. Information på Told*Skats hjemmeside: Fokus på virksomhedernes oplevelse af 
Told*Skats hjemmeside. Det skal bemærkes, at der her er tale om den gamle (og ikke 
længere eksisterende) version af Told*Skats hjemmeside. 

C. Aflevering af angivelser samt bogføring/afregning: Fokus på virksomhedernes oplevelse 
af, hvordan Told*Skat bogfører angivelser og betalinger samt afregner beløb, som 
virksomheden har krav på, f.eks. negativ moms. 

D. Registrering/afmeldelse af virksomheden: Fokus på tilfredsheden blandt de virksomhe-
der, der har været ude for ændringer i virksomhedens registreringsforhold. 

E. Inddrivelse af restancer: Fokus på tilfredsheden blandt de virksomheder, der har haft 
en udlægsforretning med Told*Skat inden for de seneste 24 måneder. Inddrivelse af 
restancer drejer sig typisk om, at Told*Skat orienterer virksomheden om mulighe-
derne for at få afviklet gælden og får en aftale på plads med virksomheden om en af-
dragsordning. 

F. Kontrol i virksomheden: Fokus på tilfredsheden blandt de virksomheder der har haft 
et kontrolbesøg inden for de seneste 24 måneder. I dette tema belyses virksomhedens 
oplevelse af informationen om baggrunden for besøget, selve besøget og det videre 
forløb ved kontrollens afslutning. 

G. Told*Skats edb-løsninger: Fokus på virksomhedernes oplevelse af de edb-løsninger, 
typisk via Internettet, som Told*Skat har udviklet. 

H. Told*Skats image: Fokus på hvordan virksomhederne vurderer Told*Skats image. 
I. Virksomhedernes samarbejde med professionelle rådgivere: Fokus på virksomhedernes 

brug af rådgivere – dvs. på hvilke områder virksomhederne bruger professionelle råd-
givere, og hvad årsagerne er til, at virksomhederne bruger professionelle rådgivere.  

 
Kilde: ”Told*Skat brugertilfredshedsundersøgelse – Landsresultater”, Gallup Instituttet, 

September 1999. 
Anm.: Temaerne i brugertilfredshedsundersøgelserne blandt virksomhederne i 1996 og 

1999 er ikke fuldstændigt identiske. Vigtigst i den forbindelse er, at Told*Skat 
ikke havde en hjemmeside i 1996, hvorfor temaet ikke indgik i undersøgelsen fra 
det år. 

                                                 
7 Til sammenligning var svarprocenten i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgel-
sen blandt virksomhederne i 1996 på ca. 23 pct., svarende til ca. 6.000 besvarede spørge-
skemaer.  
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Tilfredsheden med Told*Skat for så vidt angår punkt A til G er vurderet 
ud fra en såkaldt fokusfirkant, der sammenholder virksomhedernes til-
fredshed med ydelsen (på en skala fra 1 til 5) og en vurdering af ydelsens 
betydning  for virksomhederne (på en skala fra 1 til 4). 
 
Generelt er tilfredsheden med Told*Skats ydelser i 1999 på et forholdsvis 
højt og ensartet niveau. Samtidig vurderes vigtigheden af ydelserne også 
som værende relativ høj. Overordnet er vurderingen blandt virksomhe-
derne således i 1999, at Told*Skats opgaver er af stor betydning for virk-
somhederne, og at Told*Skat generelt løser disse opgaver til virksomhe-
dernes tilfredshed. Virksomhederne har således en gennemsnitlig tilfreds-
hed med Told*Skat i 1999, der svarer til 3,78 på bedømmelsesskalaen. 
 
Den ydelse, som virksomhederne i 1999 dels er mest tilfredse med, dels 
vurderer som værende af størst betydning for virksomhederne, er 
Told*Skats kontrolbesøg i virksomhederne (punkt F). 
 
Punkt A (Henvendelser til og fra Told*Skat), punkt B (Information på 
Told*Skats hjemmeside) og punkt G (Told*Skats edb-løsninger) er der i 
1999 generelt også en stor tilfredshed med blandt virksomhederne. Sam-
tidig er vurderingen dog, at disse områder ikke har så stor en betydning 
for virksomhederne som de øvrige områder. 
 
Inddrivelse af restancer (punkt E) er dog et tema, der skiller sig ud fra de 
øvrige temaer. Tilfredsheden med ydelsen er lavere end tilfredsheden in-
den for de andre temaer, og samtidig vurderes betydningen af ydelsen 
som værende relativ stor. Inddrivelse af restancer placerer sig tæt på ”den 
kritiske linie”, hvor muligheden for at forbedre kvaliteten i ydelsen er 
størst. Her er det navnlig med hensyn til forståeligheden af udlægsspecifi-
kationerne/kontoudtogene, at virksomhederne er kritiske, og hvor væsent-
lige forbedringer kan opnås. 
 
Set i forhold til virksomhedernes størrelse kan undersøgelsen ikke påvise 
markante forskelle i virksomhedernes vurdering af Told*Skats ydelser. 
Små virksomheder er generelt lige så tilfredse, som mellemstore og store 
virksomheder. 
 
Set i forhold til told- og skatteregionerne kan der ligeledes kun identifice-
res mindre forskelle i virksomhedernes vurdering af den enkelte told- og 
skatteregions ydelser.   
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Sammenligning med virksomhedernes tilfredshed med Told*Skat i 1996 
I forhold til brugertilfredshedsundersøgelsen blandt virksomhederne i 
1996 kan det generelt konstateres, at virksomhedernes tilfredshed med 
Told*Skat ligger på et næsten uændret niveau. I 1999 var 75 pct. af de 
adspurgte virksomheder i undersøgelsen enten ”meget tilfredse” eller ”til-
fredse” med Told*Skat. I 1996 var det tilsvarende tal 76 pct. 
 
I både 1996 og 1999 er inddrivelse af restancer det område, hvor tilfreds-
heden med ydelserne er mindst. Den største grad af utilfredshed var i 
1996 i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden fik oplysninger 
om rettigheder og pligter under udlægsforretningen. I 1996 var 18 pct. af 
virksomhederne direkte utilfredse hermed. I 1999 var 20 pct. af virksom-
hederne direkte utilfredse med oplysningen af rettigheder og pligter under 
udlægsforretningen. I 1999 udtrykt endnu flere virksomheder (37 pct.) 
imidlertid utilfredshed med forståeligheden af udlægsspecifikatio-
ner/kontoudtog i forbindelse med inddrivelse af restancer. Der er således 
på dette punkt tale om en markant utilfredshed blandt virksomhederne, 
som langt overstiger utilfredsheden på de forskellige kritiske punkter i 
undersøgelsen fra 1996. 
 
Det område, hvor virksomhederne i 1996 var mest tilfredse, var med hen-
syn til ”Registrering/afmeldelse af virksomheden”, hvor ca. 97 pct. af de 
virksomheder, der har været ude for ændringer i virksomhedens registre-
ringsforhold, udtrykte tilfredshed med ydelsen. I 1999 var denne andel 
faldet til ca. 95 pct. 
 
I 1999 kan den højeste grad af tilfredshed blandt virksomhederne findes 
på området ”Aflevering af angivelser samt bogføring/afregning”, hvor 97 
pct. af brugerne udtrykte tilfredshed. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at virksomhedernes tilfredshed med 
Told*Skats ydelser har ligget på et forholdsvis højt og stabilt og et for-
holdsvis højt niveau i perioden 1996-1999. Det er dog bemærkelsesvær-
digt, at de mange udviklingstiltag, som Told*Skat har gennemført i peri-
oden tilsyneladende ikke direkte har påvirket virksomhedernes tilfredshed 
med Told*Skat. 
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6.2. De professionelle rådgiveres tilfredshed med 
Told*Skat i 2000 

 
Told*Skat gennemførte i 2000 en brugertilfredshedsundersøgelse – om-
fattende såvel told- og skatteregionerne som Told- og Skattestyrelsen - 
rettet mod næsten 5.000 professionelle rådgivere – dvs. revisorer, advoka-
ter og landbrugskonsulenter. Undersøgelsen havde en svarprocent på ca. 
30 pct., svarende til 1.425 besvarede spørgeskemaer.  
 
Undersøgelsen blandt de professionelle rådgivere var også bygget op om-
kring en række centrale temaer, jf. nedenstående boks 6.2. 
 
Boks 6.2. Centrale temaer i brugertilfredshedsundersøgelsen blandt de 
professionelle rådgivere i 2000 

A. Elektroniske tilbud: Fokus på de professionelle rådgiveres tilfredshed med 
Told*Skats hjemmeside i tilknytning til bl.a. brugervenlighed, indhold og 
opdatering. Det skal bemærkes, at der også her er tale om den gamle (og ikke 
længere eksisterende) version af Told*Skats hjemmeside. 

B. Skriftlig information: Fokus på de professionelle rådgiveres tilfredshed med 
den skriftlige information, som Told*Skat udsender, med hensyn til bl.a. 
indhold, praktisk anvendelighed og opdatering. 

C. Kompetencer: Fokus på rådgivernes tilfredshed med Told*Skats kompetencer 
i tilknytning til bl.a. forskellige lovområder og kendskab til virksomhedernes 
forhold og vilkår. 

D. Hurtighed: Fokus på de professionelle rådgiveres tilfredshed med Told*Skats 
hurtighed i forbindelse med sagsbehandling, bindende forhåndsbeskeder, af-
gørelser, skriftlige henvendelser, telefoniske henvendelser og bevillings-, di-
spensations- og klagesager.  

E. Dialogpartner: Fokus på rådgivernes tilfredshed med bl.a. forståeligheden af 
de breve og afgørelser, som Told*Skat udsender, Told*Skats evne til at lytte 
til argumenter i eller om en sag og Told*Skats evne til at udmelde ændringer 
i den praksis, man følger, til rådgiverne.  

F. Fleksibilitet og smidighed: Fokus på de professionelle rådgiveres tilfredshed 
med bl.a. Told*Skats fleksibilitet ved samarbejde og Told*Skats evne til at 
finde en løsning, der holder sig inden for lovens rammer, som begge parter er 
tilfredse med. 

G. Ensartet behandling:  Fokus på rådgivernes tilfredshed med regionernes evne 
til at træffe samme afgørelser i sammenlignelige sager og Told*Skats evne til 
at udføre en ensartet kontrol for alle. 

H. Afgørelser: Fokus på de professionelle rådgiveres tilfredshed med og accept af 
de afgørelser, som Told*Skat træffer. 

 
Kilde: ”Told*Skat brugertilfredshedsundersøgelse rettet mod professionelle rådgivere”, 

Advice Analyse A/S, August 2000. 
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Tilfredsheden med Told*Skat er i denne undersøgelse bedømt ud en skala 
fra 1 (dårligst) til 4 (bedst). Ser man på den vejede tilfredshed – det vil 
sige, hvor en bedømmelse af vigtigheden af de pågældende temaer også 
inkluderes – har de professionelle rådgiveres en gennemsnitlig tilfredshed 
med Told*Skat, der svarer til 2,83 på skalaen. Told*Skat befinder sig 
således i den pænere ende af bedømmelsesskalaen. Sammenlignet med 
virksomhedernes tilfredshed med Told*Skat i 1999 er de professionelle 
rådgivere dog relativt mere utilfredse. 
 
I forhold til undersøgelsens hovedtemaer får de elektroniske tilbud en 
forholdsvis pæn bedømmelse sammen med den skriftlige kommunikation 
og de afgørelser, der træffes. Rådgiverne mener dog, at der anvendes for 
mange ressourcer på de elektroniske tilbud i forhold til, hvor vigtigt om-
rådet er. Det samme er - dog i lidt mindre grad - tilfældet med den skrift-
lige kommunikation. 
 
Evnen til at give en ensartet behandling får, i forhold til de andre områ-
der, en hårdere bedømmelse af rådgiverne. Området ligger samtidigt un-
der, hvad man kunne forvente. Endvidere er det kendetegnende for om-
rådet, at det især er de rådgivere, som er hyppigst i kontakt med 
Told*Skat og som er i kontakt med flest dele af organisationen, der er 
mest utilfredse. Ifølge rådgiverne burde Told*Skat fokusere langt mere på 
evnen til at træffe ensartede afgørelser og foretage ensartede kontroller, 
end det er tilfældet i dag.  
 
Rådgiverne blev – udover de centrale temaer – spurgt om, hvordan de 
generelt vil bedømme Told*Skats image i omgivelserne. Alt i alt var vur-
deringen, at der grundlæggende er tale om en positiv bedømmelse – især 
når Told*Skats generelt udsatte position tages i betragtning. 
 
Ses der på de forskellige grupper af rådgivere er den gennemgående ten-
dens, at landbrugskonsulenterne er mere tilfredse med Told*Skat end 
revisorerne og advokaterne.  
 
Sammenfattende kan det konstateres, at de professionelle rådgiveres til-
fredshed med Told*Skat generelt ligger i den pænere ende af bedømmel-
sesskalaen – om end den ligger relativt lavere end virksomhedernes til-
fredshed med Told*Skat. De professionelle rådgivere er specielt utilfredse 
med Told*Skats evne til at give en ensartet behandling i forbindelse med 
kontroller og afgørelser. 
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6.3. Brugernes tilfredshed med toldcentrene i 1999 
 
De otte selvstændige toldcentre blev oprettet i 1998. I september 1999 
gennemførte Told*Skat den første brugertilfredshedsundersøgelse af 
centrene.  
 
Toldcentrenes brugere er først og fremmest importører, eksportører og 
speditører. I alt 8.000 virksomheder blev tilsendt et spørgeskema, og 27 
pct. af virksomhederne svarede. 
 
De centrale temaer i undersøgelsen fremgår af nedenstående boks 6.3. 
 
Boks 6.3. Centrale temaer i brugertilfredshedsundersøgelsen af told-
centrene 

A. Henvendelser til og fra toldcentrene: Fokus  på alle former for skriftlige, personlige og tele-
foniske henvendelser fra virksomhederne til toldcentrene og ligeledes fra toldcentrene til 
virksomhederne. Dette tema giver et overordnet svar på, hvordan den direkte kommunika-
tion mellem virksomhederne og toldcentrene opleves af virksomhederne. 

B. Skriftlige forespørgsler/anmodninger om afgørelser: Fokus på virksomhedernes tilfredshed 
med skriftlige svar og udmeldelser fra toldcentrene. 

C. Vejledning om regler: Fokus på virksomhedernes tilfredshed med toldcentrenes informatio-
ner om regler og procedurer. 

D. Toldcentrenes vejledninger: Fokus på virksomhedernes tilfredshed med fem konkrete vej-
ledninger. 

E. Aflevering og håndtering af angivelser til fortoldning: Fokus på virksomhedernes tilfredshed 
med eventuelle ændringer i de afgivne oplysninger samt importspecifikationer. 

F. Aflevering og håndtering af udførselsangivelser: Fokus på virksomhedernes tilfredshed med 
Told*Skats håndtering af virksomhedernes forudanmeldelser. 

G. Fysisk kontrol i virksomheden: Fokus på tilfredsheden blandt de virksomheder, der har haft 
et kontrolbesøg inden for de seneste 12 måneder i forbindelse med import, eksport eller 
FEOGA. Der fokuseres her på tilfredsheden med informationer om baggrunden for besø-
get, selve besøget og det videre forløb efter kontrollens afslutning. 

H. Regnskabskontrol: Fokus på tilfredsheden blandt de virksomheder, der har haft regnskabs-
kontrol inden for de seneste 12 måneder. 

I. Edb-løsninger: Fokus på virksomhedernes tilfredshed med toldcentrenes informationer om 
diverse edb-løsninger. 

J. Edb-anvendelse: Fokus på virksomhedernes tilfredshed med at anvende toldcentrenes edb-
løsninger på fire konkrete områder. 

K. Kendskab til forenklede procedurer: Fokus på virksomhedernes kendskab til fire konkrete 
procedurer, der er blevet forenklet. 

L. Virksomhedernes generelle opfattelse af toldcentrene: Virksomhedernes generelle vurdering af 
den nye struktur på toldområdet siden 1998. 

M. Virksomhedernes samarbejde med toldcentrene brug af rådgivere: Fokus på virksomhedernes 
brug af rådgivere – dvs. på hvilke områder virksomhederne bruger professionelle rådgivere, 
og hvad årsagerne er til, at virksomhederne bruger professionelle rådgivere.  

 
Kilde: ”Toldcentrene brugertilfredshedsundersøgelse – Landsresultater”, Gallup Insti-

tuttet, September 1999. 
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Det fremgår af undersøgelsen, at virksomhedernes tilfredshed med told-
centrene ligger på et forholdsvis højt og rimeligt ensartet niveau. Samtidig 
vurderes vigtigheden af ydelserne som værende forholdsvis stor. Overord-
net er vurderingen blandt virksomhederne således, at toldcentrenes opga-
ver er af stor betydning for virksomhederne, og at toldcentrene generelt 
løser disse opgaver til virksomhedernes tilfredshed. Virksomhedernes 
gennemsnitlige tilfredshed med toldcentrene i 1999 er 3,84 på bedøm-
melsesskalaen. 
 
I det omfang der kan sammenlignes, kan det konstateres, at tilfredsheden 
på toldområdet generelt er på et lidt højere niveau end tilfredsheden på 
skatteområdet. 
 
Der er ikke nogle temaer, der for alvor skiller sig ud fra de øvrige temaer. 
Henvendelser til og fra toldcentrene er det tema, som placerer sig tættest 
på ”den kritiske linie”, og det er således på dette område, at muligheden 
for at forbedre kvaliteten i ydelserne er størst. Inden for området er det 
navnlig med hensyn til en ensartet behandling og at finde frem til den 
rette medarbejder i toldcentrene, at virksomhederne er mest utilfredse. 
 
Set i forhold til toldcentrene er der mindre forskelle i virksomhedernes 
vurdering af det enkelte toldcenters ydelser. 
 
Undersøgelsen viser endelig, at der er en større gruppe af virksomheder 
(13 pct.), som ikke er tilfredse med den nye struktur på toldområdet si-
den 1998. 
 
6.4.  Sammenfatning 
 
I forbindelse med at Told*Skat har valgt at bruge kvalitetsmodellen for 
den offentlige sektor som grundlag for organisationens strategiske udvik-
ling, er der blevet skabt et fundament for regelmæssigt at spørge brugerne 
om deres tilfredshed med Told*Skat. 
 
Told*Skat har gennemført forskellige undersøgelser af brugernes tilfreds-
hed med organisationen siden 1993. I indeværende aftaleperiode (1998-
2001) har Told*Skat på nuværende tidspunkt gennemført tre forskellige 
brugertilfredshedsundersøgelser. Muligheden for at sammenligne resulta-
terne af brugertilfredshedsundersøgelserne over tid er meget vigtig, idet 
det bl.a. er vanskeligt at finde andre organisationer, som Told*Skat 
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umiddelbart kan sammenlignes med. Som følge af bl.a. ændringer i spør-
gemåden er det imidlertid ikke muligt at sammenligne alle Told*Skats 
brugertilfredshedsundersøgelser over tid, men med den metode, der har 
været brugt i forbindelse med de seneste brugertilfredshedsundersøgelser, 
synes der at være fundet et fornuftigt grundlag for fremtidige undersøgel-
ser, således muligheden for sammenligninger sikres. 
 
Der er ikke udarbejdet opdaterede brugertilfredshedsundersøgelser til 
brug for denne budgetanalysen. Ovenstående analyse af brugernes til-
fredshed med Told*Skat bygger i stedet på tidligere gennemførte under-
søgelser, hvoraf den seneste stammer fra august 2000. 
 
Det kan på baggrund af ovenstående konstateres, at brugernes tilfredshed 
med Told*Skat ligger på et relativt højt niveau på de fleste områder – det 
gælder både når der fokuseres på virksomhedernes tilfredshed med told- 
og skatteregionerne og toldcentrene, og når der ses på de professionelle 
brugeres tilfredshed med Told*Skat. Det kan dog også konstateres, at de 
professionelle brugeres tilfredshed med Told*Skat ligger på et relativt 
lavere niveau end virksomhedernes. Endvidere synes der at være relativt 
størst brugertilfredshed med toldcentrene sammenlignet med told- og 
skatteregionerne og Told- og Skattestyrelsen. 
 
Det er desuden brugernes generelle vurdering, at Told*Skats ydelser er af 
stor betydning for dem. 
 
Brugerundersøgelserne viser også, at Told*Skat især på to områder bør 
forbedre serviceniveauet. For det første er virksomhederne (i både 1996 
og 1999)  mindre tilfredse med måden, hvorpå Told*Skat inddriver re-
stancer – både for så vidt angår oplysninger omkring rettigheder og plig-
ter under udlægsforretningen og forståeligheden af udlægsspecifikationer 
og kontoudtog. For det andet er især de professionelle rådgivere, men 
også de virksomheder, der i kontakt med toldcentrene, utilfredse med 
Told*Skats evne til at give en ensartet behandling i forbindelse med kon-
troller og afgørelser.   
 
I det omfang det er muligt at sammenligne brugernes tilfredshed med 
Told*Skat over tid, fremgår det, at tilfredsheden ligger på et forholdsvis 
stabilt niveau. Til trods for at denne sammenligning dækker perioden 
1996-1999 og dermed kun en relativt lille del af den nuværende aftalepe-
riode, er det imidlertid bemærkelsesværdigt, at de udviklingstiltag, som 
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Told*Skat har gennemført i perioden, ikke direkte har påvirket brugernes 
tilfredshed med organisationen. Hertil skal det dog nævnes, at et vigtigt 
udviklingstiltag som f.eks. udviklingen af de mange internet-faciliteter 
først er gennemført efter brugertilfredshedsundersøgelsen i 1996 og derfor 
ikke indgik i den undersøgelse. Endelig skal det nævnes, at størstedelen af 
de udviklingstiltag, der er præsenteret i denne rapport først er gennemført 
efter 1999 og derfor først kan forventes at have en indflydelse på resulta-
terne af de kommende brugertilfredshedsundersøgelser.    
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Kapitel 7 

Det digitale Told*Skat  
 
 
 
 
7.1. Indledning 
 
Digital forvaltning er en forbedret og mere effektiv løsning af forvalt-
ningsopgaver gennem anvendelse af informationsteknologi til gavn for 
både borgere, virksomheder og den offentlige sektor1. 
 
Med internetteknologien er der kommet en relativ billig og fleksibel tek-
nologi, der kan bruges til at understøtte og transformere forvaltningens 
arbejde med henblik på at opnå mere effektive forvaltningsprocesser.  
 
Digital forvaltning giver imidlertid ikke blot effektivitetsmuligheder in-
ternt i Told*Skat, men også mulighed for at tilfredsstille borgere og virk-
somheders stadigt voksende efterspørgsel efter informationer og ønsker 
om hurtigere og mere kundemålrettet betjening. Denne efterspørgsel er i 
mange tilfælde afledt af teknologiens muligheder herfor. Digital forvalt-
ning giver således også ofte mulighed for bedre og mere service.  
 
Omstillingen til digital forvaltning er imidlertid ikke alene en teknisk, 
men i allerhøjeste grad også en organisatorisk udfordring. Vægten i digital 
forvaltning ligger således på en IT-understøttet udvikling af arbejdspro-
cesser og organisation. Herved adskiller digital forvaltning sig fra den 
hidtidige IT-anvendelse i den offentlige sektor, der primært har indebåret 
en teknisk understøttelse af eksisterende arbejdsprocesser. 

                                                 
1 Jf. rapporten ”Digital forvaltning”, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, 
Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, IT- og Forskningsministeriet, Er-
hvervsministeriet, Indenrigsministeriet, Økonomiministeriet og Finansministeriet, maj 
2001. 
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Det digitale Told*Skat skal således til ethvert tidspunkt tilstræbe at orga-
nisere sig og strukturere sine arbejdsprocesser, således at der opnås de 
størst mulige fordele af ny teknologi. Som følge af bl.a. investeringsom-
kostninger og nødvendig drift af parallelle manuelle og digitale systemer, 
vil investeringspotentialet dog i mange tilfælde først realiseres efter en 
årrække. 
 
I takt med den stadig større digitale udbredelse vil det være omkring den 
digitale forvaltning, at systemer og arbejdsprocesser opbygges og udvikles. 
De manuelle systemer vil således i stigende grad få karakter af nødvendige 
residualsystemer, som den videre udvikling ikke vil tage afsæt i. 
 

For at opnå det fulde potentiale i digital forvaltning bør omstillingspro-
cessen endvidere ske med inddragelse af to indsatsområder: 1) omlægning 
og effektivisering af institutionens egen forvaltning og 2) strukturrationa-
liseringer mellem institutioner. 
 
I nedenstående boks 7.1 er disse dimensioner i omstillingsprocessen til 
digital forvaltning sammenholdt med hinanden. 
 
Boks 7.1. Omstilling til digital forvaltning 
 Fokus på omlægning af 

interne arbejdsprocesser og 
organisering 

Fokus på digitalisering af 
kommunikationen med 
borgere og virksomheder 

Indsatsområde I: Omlæg-
ning og effektivisering af 
institutionens egen for-
valtning 
 

  
 

Indsatsområde II: Struk-
turrationaliseringer mel-
lem institutioner 

  

 
Omlægningen af de interne arbejdsprocesser i institutionen og 
digitaliseringen af kommunikationen med borgere og virksomheder bør 
være to gensidigt afhængige processer. De adskiller sig dog fra hinanden 
ved, at førstnævnte primært giver administrative besparelser til det 
offentlige, mens sidstnævnte især giver administrative lettelser (og bedre 
service) til borgere og virksomheder. 
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Selvom boks 7.1 naturligvis kun giver et meget overordnet billede af om-
stillingsprocessen til digital forvaltning, kan den ikke desto mindre give et 
rimeligt indtryk af, hvor forskellige offentlige institutioner befinder sig i 
omstillingsprocessen, og hvor pejlemærkerne for den videre omstilling bør 
være.   
 
Som det også vil fremgå af nedenstående har Told*Skat i de senere år 
arbejdet intensivt på en digitalisering af kommunikationen med borgere 
og virksomheder. Muligheden for en lige så intensiv effektivisering af 
egen forvaltning har derimod været begrænset af bl.a. krav om parallel-
drift af manuelle og digitale systemer og krav om øget service. En kom-
mende strategi for digital forvaltning i Told*Skat bør således ikke kun 
fokusere på de fortsat store muligheder i digitalisering af kommunikatio-
nen med borgere og virksomheder, men også i høj grad på at nedbryde 
disse begrænsninger og arbejde videre på en øget effektivisering af de in-
terne arbejdsprocesser i organisationen. 
 
De allerede opnåede strukturrationaliseringer mellem Told*Skat og andre 
offentlige institutioner, bl.a. som følge af etableringen af CVR og LetLøn, 
bør nærmere undersøges og opgøres, sammen med fastsættelsen af fremti-
dige mål og strategier på området. 
 
7.2.  Potentialet for digital forvaltning i Told*Skat 
 
Told*Skat har kontakt til ca. 4,6 mio. borgere mindst to gange årligt og 
til ca. 400.000 virksomheder endnu hyppigere. Told*Skat er derfor jævn-
ligt i kontakt med en større andel af borgere og virksomheder end nogen 
anden enkeltstående offentlig institution. 
 
Den meget brede kontaktflade til borgere og virksomheder betyder sam-
tidig, at kommunikationsmængden ind, rundt i og ud af Told*Skat er 
betydelig. Dette kommunikationsbehov knytter sig til stort set alle opga-
ver, som udføres i organisationen og fælles for opgaverne er, at elektronisk 
kommunikation i et eller andet omfang er en mulighed (hvilket også for 
en række af opgaverne allerede er realiseret). Det åbner tilsvarende mulig-
heder for at ændre og forbedre den måde, som opgaverne udføres på i dag 
– herunder at forbedre kommunikationen såvel internt i Told*Skat som i 
forhold til borgere og virksomheder. 
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Fordelene ved digital forvaltning (i forhold til ”manuel forvaltning”)  er 
således bl.a.: 

• At fejlrisikoen i data falder betydeligt, det vil sige, at der skal bru-
ges færre ressourcer på fejlsøgning og rettelser af fejl. 

• At ekspeditionstiderne kan nedbringes betydeligt, det vil sige at 
der opnås en hurtigere samfundsservice. Dertil kommer, at Inter-
nettet i princippet har åbent 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 
365 dage om året. 

• At enhedsomkostningerne ved digitaliserede standardoperationer 
er betydeligt mindre arbejdskraftsintensive end enhedsomkostnin-
gerne ved de manuelle ditto, det vil sige, at der frigøres ressourcer 
til andre formål. 

• At omkostningerne til papir, porto mv. falder betydeligt som følge 
af øget elektronisk dataudveksling mellem det offentlige og bor-
gerne og virksomheder. 

• At en højere grad af dataudveksling de offentlige myndigheder 
imellem reducerer antallet af indberetninger fra borgere og virk-
somheder til det offentlige.  

• At borgere og virksomheder kan tilbydes en mere omfattende og 
bedre service. 

 
Mulighederne for at indføre digital forvaltning i Told*Skat afhænger 
primært af tre forhold: 

• Hvor stor en andel af oplysningerne fra borgere/virksomheder, der 
kan bringes på elektronisk form ved kilden. 

• Hvor langt ud til borgere/virksomheder den elektroniske 
information og kommunikation kan bringes til at række. 

• Hvorvidt der skal køres parallelle manuelle og digitale systemer, 
f.eks. af hensyn til en ”kunde-restgruppe”. 

 
Hertil kan der komme visse økonomiske begrænsninger i forhold til inci-
tamentet til indførslen af digital forvaltning: 

• Det forhold at indførslen af digital forvaltning på kort sigt kan 
kræve betydelige udviklings- og implementeringsudgifter, mens 
besparelserne først høstes på længere sigt, kan være en økonomisk 
begrænsning i forhold til indførslen af digital forvaltning. Investe-
ringer i digital forvaltning bør derfor betragtes i et længerevarende 
tidsperspektiv. 
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• Det forhold at Told*Skats indførsel af digital forvaltning kan ge-
nerere økonomiske besparelser andre steder end i Told*Skat, f.eks. 
i kommunerne, kan mindske incitamenterne i Told*Skat til at 
indføre digital forvaltning. Det er derfor afgørende, at der ved 
vurdering af digital forvaltningsinitiativer anlægges et helhedsper-
spektiv som inddrager alle berørte institutioner. 

  
Der vil dog øjensynligt i relativt mange år endnu være behov for at køre 
med parallelsystemer i Told*Skat. Ikke alle borgere og virksomheder vil 
ønske eller have mulighed for at kommunikere elektronisk med myndig-
hederne, ligesom papirmediet forsat har en mere autoritativ status end e-
mediet. Der vil sandsynligvis også et stykke tid ud i fremtiden skulle være 
mulighed for at indbetale skat kontant direkte til myndighederne. Det er 
således ikke alene de tekniske muligheder, der påvirker omstillingsproces-
sen til digital forvaltning i Told*Skat. Borgernes og virksomhedernes vilje 
til at tage de nye muligheder til sig vil også i allerhøjeste grad spille en 
rolle. 
 
Erfaringerne med digital forvaltning i Told*Skat 
Som det fremgår af kapitel 5 er der i de senere år allerede investeret bety-
delige ressourcer i digital forvaltning i Told*Skat. Det gælder dels i for-
hold til en integration af Told*Skats store systemkompleks, dels i forhold 
til Internet-, Intranet- og Ekstranet-løsninger. 
 
Told*Skats hjemmeside på Internettet indeholder i øjeblikket ca. 100.000 
sider information. Hertil kommer diverse selvbetjeningsløsninger, blan-
ketter, abonnementsservice og e-post adgange til Told*Skat og kommu-
nerne.  
 
Investeringerne i digitale løsninger har medført, at en stigende andel af de 
samlede transaktioner mellem Told*Skat og borgere og virksomheder i 
dag  foregår i dag elektronisk, jf. nedenstående tabeller. 
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Tabel 7.1. Antal kommunale indberetninger og udsendte forskudsopgø-
relser ved den ordinære forskudsregistrering samt ”tast-selv” indberet-
ninger og antal skatteyderhenvendelser efter den ordinære forskudsregi-
strering 1998-2001  
 Kommunale 

indberetninger 
Udsendte 

forskudsopgø-
relser 

”Tast selv”-
indberetninger 

Skatteyder-
henvendelser

Forskud for ind-
komstår 98 ............

 
140.992 

 
4.521.249 

 
255.442 1.654.775

Forskud for ind-
komstår 99 ............

 
170.174 

 
4.435.019 

 
303.799 1.945.441

Forskud for ind-
komstår 00 ............

 
130.385 

 
4.548.459 

 
250.012 1.924.146

Forskud for ind-
komstår 01 ............

 
198.416 

 
4.458.507 

 
239.774 1.449.490

 
Kilde: Virksomhedsregnskab 2000 for Told*Skat. 
 
Tabel 7.2. Antal modtagne oplysningssedler fordelt på manuelle og 
edb-indberettede i 1997-2001  
 Manuelle Edb I alt

1997.................................... 730.375 10.212.615 10,942.990

1998 ................................... 646.378 10.805.964 11.452.342

1999.................................... 555.427 10.986.162 11.541.589

2000.................................... 469.742 11.135.704 11.605.446

2001.................................... 490.646 11.919.665 12.410.311
 
Kilde: Virksomhedsregnskab 2000 for Told*Skat. 
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Tabel 7.3. Antal afleverede selvangivelser fordelt på manuelle og digitale 
i 1995-2000  
 Total Manuelle Digitale Digitale i 

pct. af total
Heraf 

Internet
Heraf 

telefon 
1995.... 1.431.980 1.036.000 395.980 28 10.226 385.754 

1996.... 1.420.193 851.000 569.193 40 24.579 544.614 

1997.... 1.371.978 777.000 594.978 43 60.084 534.894 

1998.... 1.385.417 744.000 641.417 46 104.868 536.549 

1999.... 1.380.157 650.000 730.157 53 175.844 554.313 

2000.... 1.375.800 590.000 785.800 57 291.300 494.500 
 
Kilde: Virksomhedsregnskab 2000 for Told*Skat. 
 
Det fremgår bl.a. af tabel 7.3, at antallet af skatteborgere, der benytter sig 
af Internettet eller telefonen til at aflevere selvangivelsen, i dag er større 
end den manuelle brevforsendelse. Allerede i 1999 afleverede mere end 50 
pct. deres selvangivelse digitalt. Hvor telefonindberetningen er faldet fra 
1999 til 2000, er Internettets anvendelse steget markant. 
 
Told*Skats digitale selvbetjeningsløsninger har også i de seneste år bidra-
get til et fald i de personlige henvendelser fra borgere og virksomheder til 
told- og skatteregionerne for at få information og vejledning, jf. tabel 7.4 
 
Tabel 7.4. Antallet af personlige henvendelser til told- og skatteregio-
nerne med henblik på vejledning   
 1998 1999 2000 
Vejledning ved personlig henvendelse fra 
borgere........................................................... 28.424 28.675 23.622 
Vejledning ved personlig henvendelse fra 
virksomheder ................................................. 99.341 90.360 78.590 

 
Anm.: Opgørelsen har udgangspunkt i REKS-område 1.1. 
 
Told*Skat har også på toldområdet og lønområdet igangsat digitalise-
ringsprojekter, jf. boks 7.2 og 7.3. 
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Boks 7.2. Digitalisering på toldområdet 
Med det nye toldsystem, der tages i brug medio 2001 sker der en yderligere digitalise-
ring af arbejdsprocessen på toldområdet. Der eksisterer enkelte manuelle rutiner i 
tilknytning til indberetninger af især import- og godsoplysninger fra virksomhe-
der/speditører til toldcentrene. Allerede i dag foregår hovedparten (ca. 80 pct.) af 
inddateringen af disse oplysninger elektronisk og med det nye toldsystem tilsigtes det 
at opnå ca. 90 pct. inddatering. Med det nuværende EU-retslige regelgrundlag er en 
fuldstændig afskaffelse af manuel inddatering ikke mulig. 
 
For en beskrivelse af det nye toldsystem henvises der til kapitel 5. 

 
Boks 7.3. Digitalisering på lønområdet - LetLøn 
LetLøn er et projekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Told*Skat og Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen, hvor det er Told*Skat, der forestår udviklingen og driften af 
systemet. 
 
LetLøn er et nyt indberetningssystem, der bygger på den mest avancerede brug af 
elektroniske indberetninger (EDI). De oplysninger, som myndighederne (Told*Skat, 
ATP, Feriekonto, Finansstyrelsen og Danmarks Statistik) skal have fra virksomheder-
ne, vil automatisk blive indsamlet fra virksomhedernes lønsystemer i et fælles modta-
gecenter. Overførslen fra modtagecenteret til de enkelte myndigheder sker også auto-
matisk, idet der er udviklet en standard for, hvordan oplysningerne skal stilles op, så de 
kan læses af myndighedernes edb-systemer. 
 
Virksomhederne kan indberette sine lønoplysninger til modtagecenteret fra 2002. Fra 
2003 vil alle beregninger af skat, ATP og lønindeholdelse også kunne foretages af 
modtagecenteret, hvilket betyder, at de virksomheder, der benytter LetLøn ikke længe-
re skal administrere skattekort og lønindeholdelseskort.   
 
Det forventes, at LetLøn vil medføre store administrative lettelser for virksomheder 
med ansatte. Systemet forventes også at medføre væsentlige administrative lettelser for 
de øvrige offentlige institutioner, som vil modtage de for dem relevante informationer 
fra Told*Skat. 
 
Der pågår i øjeblikket en analyse af de administrative konsekvenser for de offentlige 
myndigheder af etableringen af LetLøn.  
 
For en yderligere beskrivelse af LetLøn henvises der til kapitel 5. 

 
Erfaringerne med digital forvaltning – primært med hensyn til digitalise-
ring af kommunikationen med borgere og virksomheder – er store i 
Told*Skat, og organisationen er i de senere år kommet langt på området. 
Mulighederne for digital forvaltning er dog endnu langt fra udtømte. 
 
Potentielle indsatsområder for digital forvaltning i Told*Skat 
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Potentialet for digital forvaltning i Told*Skat synes fortsat at være stort – 
det gælder for såvel yderligere digitalisering af kommunikationen med 
borgere og virksomheder som omlægning af de interne arbejdsprocesser i 
organisationen. 
 
De strengt tekniske muligheder for yderligere digitalisering afhænger dog 
– som førnævnt – af muligheden for afskaffelse af de hidtidige manuelle 
systemer, samt hvilken servicestandard overfor borgere og virksomheder, 
der ønskes. Det er dog en overordnet målsætning for Told*Skat, at ud-
brede digitaliseringen mest muligt, og tilsvarende tilpasse arbejdsprocesser 
og organisation, således den størst mulige effektivitet opnås. 
 
I det følgende fremhæves nogle potentielle indsatsområder for digital for-
valtning i Told*Skat – eksemplerne er dog langt fra udtømmende for 
mulighederne i Told*Skat.  
 
Boks 7.4. Digitalisering på personskatteområdet 
På selvangivelsesområdet har udviklingen i de senere år betydet, at stadig færre borge-
re skal indsende selvangivelser, jf. tabel 7.3, idet Told*Skat modtager elektroniske 
indberetninger fra bl.a. arbejdsgiverne og den finansielle sektor, og dermed har data-
grundlaget for at danne årsopgørelsen. 
 
I det omfang der skal afgives oplysninger om indtægts- eller fradragsforhold før års-
opgørelsen kan dannes skal borgeren afgive supplerende oplysninger i form af en 
selvangivelse enten på papirform eller som tast-selv/Internet indberetning. Hvis op-
lysningerne afgives i papirform skal de indtastes af enten en told- og skatteregion eller 
en kommune (der er på dette område aftalt valgfrihed for kommunerne, om de selv 
ønsker at foretage indtastningen eller om told- og skatteregionen skal gøre det). 
 
På baggrund af de hos Told*Skat registrerede oplysninger udsendes forskudsopgørel-
serne i dag manuelt i papirform. Udgiften til tryk, forsendelse mv. forbundet hermed 
svarer til ca. 10 kr. pr. udsendelse og med 4,6 mio. skatteydere svarer det til en samlet 
udgift på ca. 46 mio. kr. årligt for den ordinære udsendelse af forskudsopgørelser.  
 
Der foretages ca. 2,1 mio. ændringer i forskudsopgørelsen årligt, hvilket foregår ved 
borgernes direkte henvendelse til de kommunale skatteforvaltninger – oftest i form af 
personlig henvendelse. Denne ændringsproces er meget ressourcekrævende, og det må 
forventes, at en automatisering af processen vil kunne reducere ressourceforbruget 
betydeligt.  
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Boks 7.5. Told*Skats debitor/restance system 
Told*Skat modtager årligt ca. 1,5 mio. angivelser til manuel registrering, mens ca. 2 
mio. angivelser modtages elektronisk. Tilsvarende modtager Told*Skat årligt ca. 1,2 
mio. betalinger til manuel registrering, mens antallet af elektroniske betalinger udgør 
ca. 1,1 mio. 
 
Indtastningsmæssigt vil der kunne ske en besparelse ved fuldstændig automatisering af 
disse modtagelser på ca. 70 årsværk. Så længe der fortsat skal eksistere manuelle ind-
beretnings- og indbetalingsmuligheder vil denne besparelse dog ikke fuld ud kunne 
opnås. 
 
Bankernes fremtidige gebyrpolitik vedrørende elektroniske betalinger udgør dog et 
særligt problem, som gør det vanskeligere at vurdere de reelle gevinster ved en over-
gang fra manuelle til elektroniske betalinger. Det kan ikke udelukkes, at restancerne 
vil stige, hvis muligheden for at betale manuelt helt  afskaffes, idet visse virksomheder 
ikke ønsker at anvende registrerende betalingskanaler, såsom banker mv.   

 
 Boks 7.6. Visionen om ”det individuelle Told*Skat”  
Visionen om ”det individuelle Told*Skat” omfatter overordnet to forskellige aspekter: 
Individuelle indgange til Told*Skat via Internettet: De individuelle indgange dannes 
dels ud fra de data, som Told*Skat allerede besidder vedrørende hver enkelt borger og 
virksomhed, dels ud fra oplysninger, som brugeren selv afgiver. Indgangen raffineres 
ved hjælp af hjemmesidens bagvedliggende teknologi. Ved at følge forskellige profilers 
færden på hjemmesiden, deres brug af søgemaskinen, deres valg af abonnementer mv. 
kan systemet lære profilerne at kende. Kombineret med Told*Skats faglige kendskab 
til behovet hos forskellige typer af borgere og virksomheder kan der gradvist opbygges 
individuelle, personlige profiler. 
1 kunde – 1 konto: Hvad enten kunden er en borger eller en virksomheder vil det være 
muligt at samle alle transaktioner vedrørende skat, moms, told og afgifter på én kon-
to, hvor kunden får et samlet overblik over sine udeståender med Told*Skat. Kontoen 
kan bl.a. indeholde følgende elementer: a) hver kunde har én konto til betaling af alle 
skatter og afgifter, b) negative saldi udlignes med indbetalinger og overskydende beløb 
udbetales, c) der beregnes kredit- og debetrenter af den aktuelle saldo, d) kontoen 
fordeler selv indbetalingerne på de enkelte skatte- og afgiftsfordringer og e) kunden 
har løbende adgang til aktuelle oversigter eller kontoudtog via den individuelle ind-
gang på Told*Skats hjemmeside.  
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7.3.  Fokusområder i strategi for digital forvaltning i 
Told*Skat 

 
Omstillingen til digital forvaltning er en stor udfordring, hvor gevinsten 
kan være store administrative lettelser for borgere og virksomheder og 
besparelser for det offentlige. Omstillingen til digital forvaltning indehol-
der imidlertid også nogle potentielle faldgrupper, der kan bidrage til, at de 
fulde gevinster ved digital forvaltning ikke realiseres. Omstillingen til digi-
tal forvaltning bør derfor tage udgangspunkt i en gennemarbejdet strategi 
for organisationen, hvor ambitionsniveauet i strategien alt andet lige bør 
være tilpasset organisationens:  

• effektivitet i forhold til styring af IT-projekter, 
• hidtidige IT- og leverandørstrategi, 
• udviklingsfilosofi,  
• integration af eksisterende systemer. 
• placering i forhold til borgere, virksomheder og øvrige offentlige 

institutioner og 
• imødekommelse af borgernes og virksomhedernes fremtidige be-

hov og ønsker til information og sagsbehandling. 
 
I det følgende fremhæves kort en række centrale fokusområder, der som 
et absolut minimum bør tages stilling til i en strategi for digital forvalt-
ning i Told*Skat. Endvidere kan det nævnes, at strategien bør tage højde 
for de anbefalinger, som Udvalget om digital forvaltning har givet i rap-
porten ”Digital forvaltning”  i maj 2001. 
 
Fokusområde I: Digital forvaltning fordrer en konkret stillingtagen til forven-
tede omkostninger og gevinster (herunder mulige fordele og forbedringer). 
Valget af konkrete indsatsområder i en strategi for omstillingen til digital 
forvaltning bør afhænge af konsekvensanalyser, hvor der tages stilling til 
de forventede gevinster og omkostninger (såvel direkte som indirekte) ved 
digital forvaltning på de forskellige områder. 
 
Fokusområde II: Digital forvaltning er en organisatorisk udfordring   
Told*Skat er en stor offentlig institution med ca. 5.700 medarbejdere 
fordelt på Told- og Skattestyrelsen og 30 regionale enheder spredt over 
hele landet. 
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Vægten i digital forvaltning ligger på en IT-understøttet udvikling af ar-
bejdsprocesser og organisation, idet det er igennem omlægninger af eksi-
sterende sagsgange, at de fulde effektiviseringsgevinster ved digital forvalt-
ning realiseres. Digital forvaltning medfører endvidere en række organisa-
toriske frihedsgrader, fordi fysisk lokalisering bliver mindre afgørende. 
 
Vægten i en strategi for digital forvaltning bør således på tilsvarende vis 
ligge på de organisatoriske aspekter – herunder stillingtagen til bl.a. fysi-
ske lokaliseringer, projektorganisering og sikring af erfaringsopsamling 
samt videndeling. 
 
Fokusområde III: Digital forvaltning stiller nye krav til medarbejdernes kom-
petencer 
Den optimale struktur i medarbejdernes kompetencer kan blive påvirket 
af omstillingen til digital forvaltning – og kræve både mere specialiserede 
og mere generelle kompetencer. 
 
Hvis ikke de medarbejdere, som skal betjene systemerne, er i stand til at 
gøre det sikkert og effektivt, medfører investeringerne i digital forvaltning 
ikke de ønskede effektiviseringsgevinster. 
 
En strategi for digital forvaltning bør således også tage stilling til, hvorle-
des medarbejdernes kompetencer udvikles i takt med omstillingsproces-
sen. 
 
Fokusområde IV: Digital forvaltning fordrer adgang til data 
For at realisere potentialerne ved digital forvaltning er det vigtigt, at der - 
i det omfang det er muligt og nødvendigt - gives adgang til data i såvel 
Told*Skat specifikt som i den offentlige sektor generelt. 
 
En strategi for digital forvaltning i Told*Skat bør således tage stilling til i 
hvilket omfang Told*Skat dels kan genbruge allerede indsamlede data i 
andre offentlige institutioner, dels kan stille data til rådighed for andre 
offentlige institutioners afgørelser.  
 
Fokusområde V: Digital forvaltning stiller krav til sikkerhed 
Udbredelsen af digital forvaltning har som vigtig forudsætning, at borgere 
og virksomheder har tillid til den elektroniske sagsbehandling. Borgere og 
virksomheder skal med rette kunne forvente, at den elektroniske håndte-
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ring af sager foregår med samme grad af fortrolighed og med de samme 
juridiske rettigheder, som ved papirbaseret sagsbehandling. Dette er en 
yderst vigtig forudsætning for den totale digitale forvaltning og dermed 
realiseringen af det fulde besparelsespotentiale. 
 
En strategi for digital forvaltning bør derfor tage stilling til hvilke sikker-
hedsløsninger, der er nødvendig i den elektroniske sagsbehandling på de 
forskellige områder af Told*Skats virksomhed. 
 
7.4. Sammenfatning 
 
Told*Skat er hvert år i kontakt med en større andel af borgere og virk-
somheder end nogen anden enkeltstående offentlig institution. 
 
Told*Skat har i de senere år arbejdet intensivt på en digitalisering af 
kommunikationen med borgere og virksomheder. Muligheden  for radi-
kale omlægninger af de interne arbejdsprocesser og organiseringen be-
grænses dog bl.a. af den nuværende nødvendige opretholdelse af manuelle 
systemer parallelt med de nye digital systemer. 
 
 
Erfaringerne med digital forvaltning i Told*Skat knytter sig bl.a. til ud-
viklingen af en række forskellige selvbetjeningsløsningen på Told*Skats 
hjemmeside, udviklingen af det nye toldsystem og LetLøn. 
 
Potentialet for digital forvaltning i Told*Skat synes dog fortsat at være 
stort – det gælder for såvel yderligere digitalisering af kommunikationen 
med borgere og virksomheder som omlægning af de interne arbejdspro-
cesser i organisationen. Potentielle indsatsområder kan i den forbindelse 
være fx personskatteområdet, debitor/restance-systemet og ”det individu-
elle Told*Skat”. Det fremtidige ambitionsniveau bestemmes dog i høj 
grad af borgernes og virksomhedernes behov, ønsker og forventninger til 
den fremtidige offentlige forvaltning samt af det politiske systems ambiti-
oner på området. 
 
Med henblik på at realisere de fulde gevinster ved digital forvaltning, bør 
omstillingsprocessen tage udgangspunkt i en gennemarbejdet strategi. 
Ambitionsniveauet for en sådan strategi bør blandt andet tilpasses organi-
sationens effektivitet i forhold til styring af IT-projekter, hidtidige IT- og 
leverandørstrategi, udviklingsfilosofi og integration af eksisterende syste-
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mer. Endvidere bør der i strategien være en konkret stillingtagen til for-
ventede omkostninger og gevinster, de organisatoriske aspekter, udviklin-
gen i medarbejdernes kompetencer, adgangen til data og kravene til sik-
kerhed ved digital forvaltning. 
 
Told*Skat arbejder intensivt på en fortsat digitalisering og ser sig selv som 
en naturlig central aktør i denne proces – dette skyldes ikke mindst orga-
nisationens kompetencer og erfaringer på området, men også dens place-
ring i forhold til borgere, virksomheder og andre offentlige institutioner.  
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Kapitel 8 

Told*Skat i 2001 og 2002  
 
 
 
 
8.1. Indledning  
 
Budgetanalysen af Told*Skat er gennemført i foråret 2001. Budgetanaly-
sen har af den grund primært fokuseret på perioden 1998-2000. Det har 
derfor ikke umiddelbart været muligt at slutte fra nærværende budgetana-
lyse til budgettet for Told*Skat for 2002.  
 
Finansministeriet, Skatteministeriet og Told*Skat udarbejdede derfor i 
juni 2001 et notat indeholdende en række nøgletal for Told*Skats øko-
nomi i perioden 1998-2002. Nogle af nøgletallene for 1998-2001 præ-
senteres i nedenstående afsnit 8.2, og de skal ses som et vigtigt supple-
ment til budgetanalysen. I afsnit 8.3 præsenteres endeligt kort de økono-
miske rammer for Told*Skat i 2002. 
 
8.2. Nøgletal for Told*Skats økonomi 
 
Nedenstående tabel 8.1 viser Told*Skats samlede driftsbevilling og fakti-
ske forbrug i perioden 1998-2001. 
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Tabel 8.1. Told*Skats samlede driftsbevilling (§9.21.01) og faktiske 
forbrug i perioden 1998-2001 (mio. kr. i 2002-PL) (nettoudgifter) 

 1998 1999 2000 2001

Samlet driftsbevilling............................... 3.314,8 3.582,1 3.414,3 3.385,2

Samlet faktisk forbrug ............................. 3.162,0 3.515,0 3.600,0 3.541,0

Forskel .................................................... +152,8 +67,1 -185,7 -155,8
 
Anm.: 1) Stigningen i den samlede driftsbevilling imellem 1998 og 1999 skyldes pri-

mært overtagelsen selskabsligningen. 2) Den samlede driftsbevilling for 2001 er 
inklusiv et forventet optag på TB01 på 74,4 mio. kr. 3) Det samlede faktiske for-
brug for 2001 er baseret på et skøn inklusiv effekten af ansættelsesstoppet i 2001, 
4) Udgiften til kontrollørkorpset er inkluderet i tallene. 

 
Overordnet viser tabel 8.1: 

• At Told*Skats samlede driftsbevilling har været svagt faldende i 
perioden 1998-2001 (når der tages forbehold for primært overta-
gelsen af selskabsligningen). 

• At Told*Skats samlede faktiske forbrug var lavere end driftsbevil-
lingen i 1998 og 1999 og større end driftsbevillingen i 2000 og 
2001. 

 
Tabel 8.2. Told*Skats opsparing i perioden 1998-2001 (mio. kr. i lø-
bende priser)  

 
Primo 
1998 

Primo 
1999

Primo 
2000 

Primo 
2001 

Primo 
2002

Lønsum .................... 11,6 64,8 132,3 163,4 ca. 20,0

Øvrig drift ................ 225,6 294,6 273,3 48,8 0

I alt........................... 237,2 359,4 405,6 212,2 ca. 20,0
 
Anm.: Den samlede opsparing er inklusiv midler bundet til ny lovgivning. 
 
Overordnet viser tabel 8.2: 

• At Told*Skat primo 1998 havde en samlet opsparing på 237,2 
mio. kr., hvoraf hovedparten var øvrige driftsmidler. 

• At Told*Skat i perioden fra primo 1998 til primo 2000 øgede sin 
opsparing med ca. 170 mio. kr. til i alt ca. 400 mio. kr. primo 
2000. 
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• At Told*Skat i 2000 og 2001 har opbrugt sin opsparing, således 
opsparingen primo 2002 udgør ca. 20 mio. kr., som er bundet til 
ny lovgivning. 

 
Tabel 8.3. Told*Skats samlede lønsumsbevilling (§9.21.01) og det fak-
tiske lønsumsforbrug i perioden 1998-2001 (mio. kr. i 2002-PL)  
 

1998 1999 2000 2001 

Samlet lønsumsbevilling.......................... 2.071,5 2.057,6 2.004,2 1.993,0 

Samlet lønsumsforbrug ........................... 1.958,2 1.995,5 1.973,1 1999,0 

Forskel.................................................... +113,3 +62,1 +31,1 -6,0 
 
Anm.: Det samlede faktiske lønsumsforbruget i 2001 er baseret på et skøn inklusiv 

effekten af ansættelsesstoppet i 2001. 
 
Overordnet viser tabel 8.3: 

• At Told*Skats samlede lønsumsbevilling har været svagt faldende i 
perioden 1998-2001  (når der tages forbehold for primært overta-
gelsen af selskabsligningen). 

• At Told*Skats samlede faktiske lønsumsforbrug har været lavere 
end den samlede lønsumsbevilling i alle årene i perioden på nær i 
2001. 

• At Told*Skats samlede faktiske lønsumsforbrug har været svagt 
stigende i perioden 1998-2001 (når der tages forbehold for pri-
mært overtagelsen af selskabsligningen). 

 
Tabel 8.4. Told*Skats samlede årsværksforbrug (§9.21.01) og det fakti-
ske årsværksforbrug i perioden 1998-2001 (antal årsværk) 

 1998 1999 2000 2001 
Samlet årsværksforbrug i henhold til FL ....... 5.813 5.975 5.850 5.805 
Samlet faktisk årsværksforbrug ..................... 5.738 5.762 5.643 5.615 
Forskel......................................................... +75 +213 +207 +190 

 
Anm.: 1) Indeholdt i årsværksforbruget for årene 1998-2000 er kontrollørkorpset, som i 

henhold til FL har udgjort 250 årsværk i 1998, 200 årsværk i 1999 og 75 årsværk 
i 2000 og i henhold til det faktiske årsværksbrug har været på 330 årsværk i 
1998, 203 årsværk i 1999 og 74 årsværk i 2000.  
2) Det samlede faktiske årsværksforbrug for 2001 er baseret på et skøn og inklu-
siv effekten af ansættelsesstoppet. 
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Overordnet viser tabel 8.4: 
• At Told*Skats samlede årsværksforbrug i henhold til de årlige 

finanslove har været svagt faldende i perioden 1998-2001 (når der 
tages forbehold for primært overtagelsen af selskabsligningen). 

• At Told*Skats samlede faktiske årsværksforbrug ligeledes har væ-
ret svagt faldende i perioden 1998-2001. 

• At Told*Skats faktiske årsværksforbrug i alle årene i perioden 
1998-2001 har været lavere end det samlede årsværksforbrug i 
henhold til de årlige finanslovene.  

 
Af særlig betydning for årsværksforbruget i 2001 skal det nævnes, at 
Told*Skat i perioden fra januar til april 2001 øgede personalestyrken med 
85 årsværk. Fra og med maj 2001 besluttede Told*Skat at iværksætte et 
ansættelsesstop. Det forventes, at lønsumsforbruget i 2001 stort set svarer 
til lønsumsbevillingen. Ansættelsesstoppet forventes opretholdt i 2002, jf. 
afsnit 8.3.  
 
Tabel 8.5. Told*Skats budgetterede forbrug af øvrige driftsmidler i 
2001 (mio. kr., 2002-PL) 
Øvrig drift 2001 
Edb-drift, inkl. Porto...................................................................... 439,0 
Selskabsligning (honorar til kommunerne)...................................... 299,1 
Husleje og bygningsvedligeholdelse................................................. 203,5 
Regionerne – drift .......................................................................... 183,0 
Udviklingsopgaver .......................................................................... 167,6 
Styrelsen – drift og fællesudgifter .................................................... 101,8 
Uddannelse .................................................................................... 29,8 
Ny lovgivning (primært IT-systemudvikling) .................................. 87,4 
Borgervendt information og erhvervsrettede vejledninger................ 23,6 
Diverse ........................................................................................... 18,5 
I alt ................................................................................................ 1.553,3 
 
Overordnet giver tabel 8.5 et indblik i, på hvilke områder Told*Skats 
budget for øvrige driftsmidler i 2001 er bundet af allerede indgåede kon-
trakter og lovgivning: 

• Størstedelen af Told*Skats drift og vedligeholdelse af edb-
systemer er bundet af flerårige kontrakter med leverandører.  

• Størstedelen af aktiviteterne på IT-området er lovgivningsbestem-
te. Dertil kommer betydelige forsendelsesudgifter (porto) i for-
bindelse med personskatten og ejendomsvurderingen. Disse ud-
gifter har Told*Skat ingen mulighed for at påvirke, eftersom den 
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enkelte skatteyder har krav på at modtage bl.a. forskudsopgørelse, 
selvangivelse og årsopgørelse. 

• Overtagelsen af selskabsligningen betyder i 2001, at Told*Skat er 
kontraktligt forpligtet til at betale kommunerne ca. 300 mio. kr. 
for at udføre selskabsligningen. 

• Told*Skat er i 2001 bundet af en række huslejekontrakter, der ik-
ke umiddelbart kan opsiges. I takt med personalereduktionen vil 
huslejeudgifterne dog også kunne reduceres på sigt. 

• For såvel Told- og Skattestyrelsen som told- og skatteregionerne 
skal der afholdes udgifter til rengøring, telefoni, varme, el, rejseak-
tivitet, mv. 

• Der er igangsat en række IT-udviklingsprojekter (bl.a. LetLøn), 
der ligeledes er bundet af allerede indgåede kontrakter med leve-
randører. 

 
8.3. Told*Skats økonomiske rammer i 2002 
 
Det har – som nævnt i ovenstående – ikke været muligt at slutte direkte 
fra nærværende budgetanalyse til Told*Skats fremtidige rammer.  
 
På FFL 2002 blev der indarbejdet en nettobevilling på 3.268 mio. kr., jf. 
nedenstående tabel 8.5. Korrigeret for PL-regulering, Kontrollørkorpset og 
SEA-reformen svarer dette til en reduktion i forhold til 2001-budgettet på 
ca. 45 mio. kr. 
 
Den økonomiske situation vil i 2002 bl.a. betyde et fortsat ansættelses-
stop og et begrænset råderum for udviklingsopgaver og implementering af 
ny lovgivning. 
 
Tabel 8.5. Told*Skats samlede nettoudgiftsbevilling på FFL 2002 i 
2002-2005 (§9.21.01), (mio. kr., 2002-PL) 

 2002 
2003 

(BO1)
2004 

(BO2) 
2005 

(BO3) 

Nettoudgiftsbevilling .............................. 3.268,0 3.146,7 3.067,5 3.003,5 
    





Appendiks 1  Aftale mellem Finansministeriet og Skatteministeriet om 
resultatkrav for Told*Skat i perioden 1998-2001 

 
 

163

 
 
 
 

 
Appendiks 1 

Aftale mellem Finansministeriet og  
Skatteministeriet om resultatkrav for 

Told*Skat i perioden 1998-2001  
 
 
 
 
1. Indledning 
 
I denne aftale fastlægges de overordnede resultatkrav for Told*Skat i peri-
oden 1998-2001. 
 
Aftalen skal suppleres ved indgåelse af en resultatkontrakt for perioden 
1998-2001 mellem Told*Skat og Skatteministeriets Departement og en 
direktørkontrakt for told- og skattedirektøren. Heri skal ske en mere de-
taljeret udmøntning af de overordnede krav som fastlangt i nærværende 
aftale. 
 
I det årlige virksomhedsregnskab redegør Told*Skat for opfyldelsen af de 
resultatkrav, der er opstillet i denne aftale og i resultatkontrakten med 
Skatteministeriets departement. Der redegøres ligeledes for fremdriften i 
de udviklingsprojekter, der er forudsat gennemført med henblik på at 
opnå en bedre resultatmåling i løbet af aftaleperioden. 
 
Aftalens overordnede mål er at sikre, at der sker en udvikling af Told*Skat 
i lyset af budgetanalysen.  
 
De mål, der opstilles i denne aftale, kan genovervejes, hvis forudsætnin-
gerne, herunder de bevillingsmæssige rammer, væsentlige ændringer i 
lovgivningen (uden bevillingsmæssig kompensation), eller de politiske 
prioriteringer, ændres. 
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Aftalen skal endvidere ses som en naturlig videreudbygning af den resul-
tatorientering af organisationens aktiviteter, som har været indbygget i 
den gældende flerårsaftale. 
 
1.1.  Budgetanalysen Told*Skat 
 
I efteråret 1996 blev igangsat en budgetanalyse, der blandt andet havde til 
formål at analysere Told*Skats organisation og menneskelige ressourcer 
på baggrund af nuværende og fremtidige opgaver. Budgetanalysen viser, 
at Told*Skat hidtil på en række områder har opnået positive resultater. 
Told*Skat står imidlertid i de kommende år over for store udfordringer 
om at kunne honorere krav om bedre kontrol og større faglighed. 
 
Budgetanalysen har påvist, at der i dag eksisterer et betydeligt fagligt op-
kvalificeringsbehov, som er helt centralt at få løst i de kommende år. Der 
kan være behov for at styrke kontrol- og revisionsindsatsen af de store 
virksomheder, ligesom der er et betydeligt behov for at modernisere og 
effektivisere varetagelsen af toldopgaven. Budgetanalyse har endvidere 
påvist, at det formentligt vil være muligt at løse de traditionelle ekspediti-
onsopgaver mere effektivt, og at 5-6 pct. af den nuværende medarbejder-
stab ikke vurderes at kunne opkvalificeres til at løse fremtidens opgaver. 
 
Budgetanalysen har endvidere påvist, at der eksisterer et uudnyttet poten-
tiale for yderligere forbedring af resultaterne på kontrol- og restanceom-
råderne. 
 
1.2. Bevillingsrammer for Told*Skat 
 
Som led i en samlet udviklingsplan for Told*Skat, der har som målsæt-
ning at højne kvalifikationsniveauet, er der afsat midler til en ekstraordi-
nær uddannelsesindsats. Herudover forventes Told*Skat at nyrekruttere 
100 årsværk i 1998 og yderligere 100 årsværk i 1999 udover naturlig af-
gang. 
 
Endvidere er det aftalt, at der i 1998 sker en afgang på 350 årsværk fra 
Told*Skats almindelige virksomhed til kontrollørkorps, plus 50 yderligere 
i hvert af årene 1999-2001, således at der ved udgangen af 2001 er over-
ført i alt 500 årsværk til kontrollørkorps. Der vil efter overførslen være 
5.550 årsværk i Told*Skats almindelige virksomhed i 1998, og fra 2001 
vil der være ca. 5.500 årsværk. 
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Udgiftsforløbet vil være aftagende i takt med reduktionen af medarbejder-

Told*Skats drift: 
 
Told*Skats rammer til drift 1998-2001 
Mill.kr. (1998-niveau 1998 1999 2000 2001 
Lønsumsramme til almindelig aktivitet ..... 1.705,0 1.720,0 1.705,0 1.690,0 
Lønsumsramme til kontrollørkorps ........... 75,0 60,0 45,0 30,0 
Øvrige driftsudgifter ................................. 1.040,4 1.040,4 1.020,4 1.010,4 
I alt bruttodriftsudgifter ............................ 2.820,4 2.820,4 2,770,4 2.730,4 
Indtægter .................................................. 25,0 25,0 25,0 25,0 
I alt nettodriftsudgifter.............................. 2.795,4 2.795,4 2.745,4 2.705,4 

 
I rammerne er ikke eksplicit indregnet udgifter til konvertering i forbin-
delse med erhvervsprojektet, leje/anlægsudgifter i forbindelse med etable-
ring af toldcentre og udgifter i forbindelse med ”år 2000-
problematikken”. Udgifterne hertil kan drøftes særskilt mellem Finans-
ministeriet og Skatteministeriet i lyset af de behov, der konstateres. 
 
De nuværende aftaler vedrørende finansiering af engangsudgifter til ny 
lovgivning og udgifter til selskabstømmersager videreføres. Det indebærer, 
at Told*Skat selv afholder de første 15 mill.kr. af årets engangsudgifter i 
forbindelse med ny lovgivning, og at engangsudgifter herudover dækkes 
typisk ved optagelse på TB med hjemmel i finanslovens bevillingspara-
graf. Det indebærer endvidere, at tekstanmærkning nr. 57 om selskabs-
tømmersager videreføres. 
 
Endelig bemærkes, at aftalen ikke påvirker Told*Skats muligheder for at 
prioritere i overensstemmelse med den almindelige rammestyring. 
 
Der er i lønsumsrammerne vedrørende Told*Skats almindelige drift for-
udsat, at der til kontrollørkorps afgår 350 årsværk i 1998 stigende til i alt 
500 årsværk i 2001. 
 
I det omfang den forventede afgang fra korpset udvikler sig på anden 
måde end forudsat i rammerne afsat til korpset, korrigeres herfor ved be-
villingsafregningen. I forbindelse med afgang fra kontrollørkorps reguleres 
også overhead ved Told*Skats bevillingsafregning. 
 

staben til 5.500 årsværk i 2001. Samlet er aftalt følgende rammer for 
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Kontrollørkorpset skal udføre opgaver for Told*Skat, som skal være med 
til at synliggøre Told*Skats opgaveløsning overfor virksomheder og bor-
gere og medvirke til udviklingen af Told*Skats samlede opgaveløsning. 
Finansministeriet og Skatteministeriet vil i øvrigt løbende fortsætte de 
fælles bestræbelser på at udvikle personalepolitiske redskaber med særlige 
hensyntagen til kravene i forhold til kontrollørkorpset. 
 
For kontrollørkorpset fastsættes der i resultatkontrakten særlige mål som 
supplement til Told*Skats øvrige produktions- og effektivitetsopgørelser. 
Der indgås en særlig forvaltningsaftale mellem Finansministeriet og Skat-
teministeriet om medarbejdere beskæftiget i kontrollørkorpset. 
 
2. Resultatkrav og udviklingsmål 
 
Nedenfor er opstillet mål for en række områder i Told*Skat. 
 
2.1. Kontrolområdet 
 
Det er et afgørende hensyn for kontrolindsatsen at sikre, at alle betaler 
den korrekte skat – hverken mere eller mindre. 
 
De provenumæssige resultater af kontrolindsatsen vil også femover være et 
centralt resultatmål. Med henblik på en yderligere styrkelse af bredden og 
synligheden af kontrolindsatsen skal provenumålsætningen suppleres med 
andre resultatkrav, således at kravene synliggør og udbygger de præventive 
og retssikkerhedsmæssige aspekter af kontrolindsatsen i overensstemmelse 
med den nye kontrolstrategi. I de kommende år skal Told*Skat arbejde 
for løbende at udvikle og tilpasse den nye kontrolstrategi i lyset heraf, 
ligesom det skal sikres, at hensynet til andre myndigheder, fx EU, tilgode-
ses. 
 
Der opstilles derfor følgende målvariable: 

• totale reguleringer 
• antal kontroller 
• momsomsætning i kontrollerede virksomheder 
• aktiviteter på toldområdet 

 
I 1998-2001 er der aftalt en målsætning om totale reguleringer på i alt 
14,5 mia.kr., som forventes fordelt på følgende måde: 
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Måltal for totale reguleringer 1998-2001 
Mia.kr. 1998 1999 2000 2001 I alt 
Mål for totale reguleringer ....................... 3,4 3,5 3,7 3,9 14,5 
Forventet kontrolprovenu........................    10,1 

 
Kontrolprovenu udgør erfaringsmæssigt 70 pct. af de totale reguleringer. 
 
Med henblik på at styrke den præventive effekt og skabe større synlighed i 
kontrolarbejdet skal der i perioden gennemføres et øget antal kontroller. I 
1998 gennemføres 31.000 kontroller, svarende til antallet i 1996 plus 4 
pct., og med en gennemsnitlig årlig stigning i antal kontroller på 2 pct. i 
de efterfølgende år. 
 
Blandt andet af hensyn til retssikkerheden er der i Told*Skat arbejde i 
gang med at udbygge kvaliteten og dokumentationen af de gennemførte 
kontroller. Da arbejdet med disse kvalitetsstandarder ikke er afsluttet, er 
det på nuværende tidspunkt ikke muligt at opstille resultatkrav på dette 
område. Der skal dog i den kommende 4-årige periode ske en udvikling i 
retning af stadig stigende kvalitet. 
 
Der iværksættes analyser med henblik på en mere effektiv kontrol af store 
(internationale) virksomheder og koncerner. Der arbejdes med at øge 
antallet af kontroller i sådanne virksomheder. I resultatkontrakten skal 
indgå en handlingsplan for en effektivisering af dette område. 
 
For at sikre bredden i kontrolindsatsen skal kravet om antallet af kontrol-
ler suppleres med mål for omsætningens størrelse i de virksomheder, der 
kontrolleres. Herved sikres tillige, at antalsmålet ikke skævvrider indsatsen 
i retning af, at der f.eks. udelukkende kontrolleres små virksomheder. 
 
Målet for momsomsætningen i kontrollerede virksomheder for 1998 fast-
sættes svarende til momsomsætningen i virksomheder, der i 1996 blev 
undergivet samordnet eller punktvis kontrol. Indsatsen øges med gen-
nemsnitlig 2 pct. årligt i de efterfølgende år. 
 
Et yderligere hensyn i kontrolopgaven er de forpligtelser, som Told*Skat 
har overfor andre myndigheder, især EU; hvor specielt toldkontrolopga-
ven er central. Der er et øget pres fra netop EU om forbedringer på dette 
område, som ikke vil kunne fraviges. 
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På den baggrund skal der i forhold til 1997 ske en gennemsnitlig produk-
tivitetsstigning med 2 pct. årligt vedrørende: 

• antal kontroller 
• kontrolleret toldværdi ved efterfølgende revision i virksomheder 
• regulering i kr.  

 
Et andet hensyn, der varetages i kontrolarbejdet, er samarbejdet med an-
dre myndigheder, herunder om økonomisk kriminalitet. 
 
Den nye kontrolstrategi indebærer, at der vil skulle fastsættes mål for for-
skellige kontroltyper. For 1999 vil der på basis af erfaringer fra 1997 og 
1998 blive opstillet differentierede mål for antallet af kontroller i resultat-
kontrakten. 
 
Et hovedformål med den ændrede kontrolstrategi er at gøre kontrollen 
bredere og mere synlig. Hensigten er herigennem at sikre, at den præven-
tive effekt af den hidtidige målrettede og provenuorienterede kontrolind-
sats styrkes yderligere. En direkte måling af den præventive effekt af den 
samlede kontrolindsats er ikke mulig; men der skal fra 1998 sammen med 
Finansministeriet iværksættes forsøg med målinger, der skal søge at kort-
lægge kontrolindsatsens præventive effekter. Endvidere iværksættes analy-
ser af grundlaget for totale reguleringer samt analyser af lov- og regel-
grundlagets betydning for potentialet for kontrolprovenuet. 
 
På grundlag af resultaterne af ovennævnte undersøgelser af den samlede 
effekt af kontrolindsatsen, kan resultatkravene tages op til genovervejelse. 
 
2.2. Restancer 
 
Resultatfastsættelsen på restanceområdet er sket ud fra det potentiale, som 
fremgår af budgetanalysen. Af budgetanalysen fremgår, at man over en 
treårig periode vil kunne reducere de inddrivelige restancer med 0,8 
mia.kr. ved at effektivisere inddrivelsen. Primo 1997 var der restancer på 
4,8 mia.kr. 
 
For perioden 1998-2001 er fastsat følgende mål: 
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Måltal for inddrivelige restancer 1998-2001 
Mia.kr. .............................................................. 1998 1999 2000 2001 
Inddrivelige restancer, beholdning primo året .... 4,5 4,2 4,0 3,9 

 
I løbet af perioden vil der i resultatkontrakten blive opstillet måltal for 
udviklingen i inddrivelsesprocenten af den udestående inddrivelige re-
stancemasse og for tilgangen. Det er et mål, at der sker en faldende til-
gang af restancer. 
 
2.3. Tilsynet med den kommunale ligning 
 
Told*Skat har tilsynspligt i forhold til den kommunale løsning af lig-
nings- og inddrivelsesopgaven. Begge områder er præget af betydelig uen-
sartethed på tværs af kommunerne og regionerne. 
 
På ligningsområdet afdækkede budgetanalysen et potentiale for en årlig 
stigning i de ligningsmæssige resultater på i alt ca. 2,5 mia.kr., hvis alle 
kommuner havde en ligning af selskaber og selvstændige erhvervsdriven-
de, der er lige så effektiv som de bedste kommuners.  
 
Der lægges derfor vægt på, at Told*Skats tilsynspligt over for den kom-
munale ligningsindsats skal styrkes. 
 
2.4. Produktivitet 
 
I perioden frem til begyndelsen af 1999 skal der etableres et målesystem, 
som muliggør måling af produktiviteten på mindst 5 væsentlige og res-
sourcetunge aktivitetsområder. De konkrete aktivitetsområder fastlægges i 
resultatkontrakten. 
 
For perioden 1999-2001 opstilles mål for udviklingen i produktiviteten 
på de aftalte aktivitetsområder svarende til en årlig, gennemsnitlig stig-
ning på minimum 2 pct., når der er korrigeret for virkningen af oprettel-
sen af kontrollørkorps. 
 
For Told*Skats øvrige aktivitetsområder skal der i resultatkontrakten ind-
gå en handlingsplan for implementering af produktivitetsmålinger, således 
at alle væsentlige aktivitetsområder med tiden omfattes af produktivitets-
målinger og resultatkrav vedrørende produktiviteten. 
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2.5. Kvalitet 
 
I resultatkontrakten skal indgå en handlingsplan for fastlæggelse af mål og 
implementering af målinger vedrørende kvaliteten af Told*Skats arbejde. 
Som eksempel på kvalitetsmål kan nævnes: 

• sagsbehandlingstiden 
• antallet af klager 
• andel af sager, som vindes af Told*Skat 

 
2.6. Toldområdet 
 
De i budgetanalysen anbefalede omlægninger på toldområdet skal gen-
nemføres. 
 
I resultatkontrakten skal indgå en handlingsplan for gennemførelsen af 
omlægningen og for fastlæggelse af mål og implementering af målinger 
vedrørende produktiviteten i toldcentrene. Handlingsplanen skal endvi-
dere indeholde et skøn over de budgetmæssige implikationer ved omlæg-
ningen af toldområdet. 
 
2.7. Personale 
 
Der opstilles i resultatkontrakten mål for løn- og personalepolitikken, 
som kan understøtte Told*Skats overordnede mål.  
 
I resultatkontrakten skal indgå en plan for en ændring af personalesam-
mensætningen. 
 
I resultatkontrakten skal endvidere opstilles mål for hvilke kompetencer, 
der skal tilføres Told*Skat gennem intern uddannelse og ekstern rekrutte-
ring. I resultatkontrakten aftales, hvordan målene for tilførsel af kompe-
tence følges op af målinger, jf. budgetanalysens opdeling i kvalifikationska-
tegorier. 
 
I 1999 og 2001 skal der foretages en evaluering af den samlede effekt af 
personaletilpasningen og uddannelsesindsatsen. Evalueringen skal sam-
menholdes med undersøgelsen af de menneskelige ressourcer i budgetana-
lyse, det vil sige i A, B og C kvalifikationskategorier fordelt op opgavety-
per. 
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2.8. IT-området 
 
Told*Skat skal sikre, at den nødvendig integration af de erhvervsrettede 
systemer gennemføres i perioden 1998-2001 med henblik på at under-
støtte opgavevaretagelsen i regionerne/brugergrupperne mv. 
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Bilag 
 
Forventet årsværksforbrug i Told*Skat 1998-2001 
Antal årsværk 1998 1999 2000 2001 
Almindelig virksomhed ........................... 5.550 5.600 5.550 5.500 
Kontrollørkorps ...................................... 250 200 150 100 
I alt ......................................................... 5.800 5.800 5.700 5.600 
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Appendiks 2 

Aftale om ressourcer og resultatkrav for sel-
skabsligningen frem til og med 2001  

 
 
 
 
Pr. 1. juli 1998 har Told*Skat overtaget det overordnede ansvar for sel-
skabsligningen fra kommunerne som følge af finanslovsaftalen for 1998.  
 
Dele af ligningsopgaven løses i et fortsat samarbejde med kommunerne, 
som på nærmere angivne betingelser kan indgå aftaler med staten om 
udførelse af ligningsopgaven på kontraktvilkår. Vilkårene for samarbejdet 
har været drøftet mellem Skatteministeren og de kommunale parter, og 
grundlaget for samarbejdet er efterfølgende tiltrådt af Finansudvalget1.   
 
Denne aftale er et tillæg til den eksisterende flerårsaftale mellem Finans- 
og Skatteministeriet om Told*Skat2 og vedrører alene selskabsligningen.  
 
Aftalen fastlægger bl.a.: 

• Den samlede økonomiske ramme for selskabsligningsindsatsen 
• Krav til resultaterne af den samlede ligningsindsats 
• De overordnede mål for statsliggørelse af selskabsligningen  

 

                                                 
1 Jævnfør Akt. 274 af 15. juli 1998. 
2 Selskabsligningsopgaven er således ikke omfattet af den eksisterende aftale af 17. juni 
1997 mellem Finansministeriet og Skatteministeriet om resultatkrav og økonomiske 
rammer for Told*Skat. 
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1. De overordnede mål for statsliggørelse af selskabslig-
ningen 

 
Beslutningen, om at overføre ansvaret for selskabsligningen til staten pr. 
1. juli 1998, er truffet, fordi selskabsskatteligningen har været uensartet 
og i en række kommuner ikke tilstrækkelig effektiv.  
 
Dette fremgår af »Budgetanalysen af Told & Skat« fra marts 1997, hvor 
der bl.a. blev konstateret en betydelig uensartethed/variation mellem 
kommunerne. I »Budgetredegørelsen 97« fra maj 1997 blev undersøgel-
sen gentaget på et bedre talgrundlag, hvor resultaterne bekræftede, at der 
har været tale om væsentlige forskelle mellem kommunernes resultater.  
 
Formålet med statsliggørelsen er derfor for det første at styrke ligningen 
særligt af selskaber beliggende i mindre kommuner, der ikke har været i 
stand til at tiltrække den ekspertise, der er en nødvendighed for at gen-
nemføre en tilstrækkeligt effektiv ligningsindsats.  
 
Det andet formål er at sikre en koncentration af indsatsen, så der kan 
oparbejdes og fastholdes en ekspertise, som vil kunne matche den stærkt 
tiltagende internationalisering af erhvervslivet og den heraf følgende øge-
de kompleksitet i selskabernes økonomiske forhold.  
 
Det har ikke været muligt med den hidtidige decentrale organisation af 
ligningsindsatsen. Erfaringer fra andre lande har således vist, at kontrollen 
af de større selskaber, herunder kontrollen af de internationale beskat-
ningsforhold kræver en specialisering, som ikke er mulig at opnå med en 
meget decentral indsats.  
 
Ved at lade det fulde ansvar for selskabsligningen overgå til staten, bliver 
det muligt at opnå en større ensartethed og koordinering af ligningsind-
satsen og derigennem gennemføre en mere effektiv indsats, som i højere 
grad matcher de krav, den stadige internationalisering af erhvervslivet i 
almindelighed stiller.  
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Udgangspunktet for denne aftale er følgende:  
 
Der skal ske en klar styrkelse af resultaterne af ligningsindsatsen frem til 
og med 2001, der ligger ud over det, som ville være muligt med den hid-
tidige organisation. Forbedringerne skal især ske via de muligheder, 
statsliggørelsen giver for at organisere indsatsen mere effektivt. 
Effektiviseringspotentialet ved statsliggørelse medgår fuldt ud til at øge 
produktionen og forbedre resultaterne af ligningsindsatsen. Statsliggørel-
sen forudsættes således ikke at skulle lede til besparelser på de offentlige 
udgiftsbudgetter, men fuldt ud til bedre resultater. 
Der skal ske en omprioritering af ligningsindsatsen, så der sker en opprio-
ritering og centralisering af arbejdet med ligning og revision af de meget 
store, de internationale og de finansielle selskaber og koncerner.   
De økonomiske rammer for ligningsindsatsen udvides i forhold til det 
niveau, som skønnes at have været gældende i perioden 1995-973. I peri-
oden 1999-2001 skønnes der således som gennemsnit at blive anvendt 15 
pct. flere ressourcer på den samlede ligningsindsats sammenlignet med 
gennemsnittet i perioden 1995-97. Det svarer til en gennemsnitlig stig-
ning i den årlige indsats på ca. 126 årsværk .  
Intensiteten og dybden af den generelle ligningsindsats skal øges, især i de 
geografiske områder, hvor den hidtidige indsats har været meget svag. Det 
er et særligt mål at mindske den hidtidige store regionale variation i resul-
taterne af ligningsindsatsen. 
Ligningsindsatsen organiseres med fortsat inddragelse af kommunerne, 
enten enkeltvis eller som kommunale fællesskaber. Samarbejdet er baseret 
på en forudsætning om, at der kan skabes et tilstrækkeligt fagligt miljø. 
Samarbejdet organiseres på kontraktvilkår med specifikation af de levere-
de ydelser fra kommunerne og de tilknyttede vederlag fra staten4. 
 

                                                 
3 Det skønnes med nogen usikkerhed, at der samlet i kommunerne og i Told*Skat har 
været anvendt ca. 835 årsværk på selskabsligning som gennemsnit over årene 1995-
1997. Usikkerheden skyldes, at der ikke forefindes meget præcise oplysninger om den 
hidtidige kommunale ressourceindsats.    
4 Grundlaget for de overordnede retningslinier for organiseringen af samarbejdet med 
kommunerne om udførelse af dele af ligningsopgaven på kontraktvilkår er tiltrådt af 
Finansudvalget, jf. Akt. 274 af 15. juli 1998. 
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2. Den økonomiske ramme 
  
Ifølge Akt 274 af 15. juli 1998 tilføres Skatteministeriet 347,0 mill. kr. 
(1999-PL) årligt i hvert af årene 1999-2001. For 1998 tilføres 84,4 mill. 
kr. (svarende til ¼ af budgetrammen for et helt år).  
 
Denne ramme vil i perioden 1999-2001 i gennemsnit indebære, at der vil 
være 935 årsværk til rådighed. I perioden 1995-97 skønnes der som gen-
nemsnit årligt at have været anvendt ca. 835 årsværk på indsatsen. Denne 
tilførsel af ressourcer medfører således en udvidelse af den økonomiske 
ramme med 12 pct.  
 
Ud af denne ramme finansieres løbende udgifter til den del af ligningsop-
gaven, der udføres af Told*Skat, vederlag til kommunerne i forbindelse 
med deres udførelse af opgaver på kontraktvilkår, merudgifter til Lands-
skatteretten som følge af en forenklet klagestruktur samt engangsudgifter i 
forbindelse med overførsel af opgaven fra kommunerne til staten.  
 
Ud over dette løft på 12 pct. foretages sideløbende en yderligere udvidelse 
af den centrale indsats over for de meget store og internationale virksom-
heder, som sikrer den nødvendige balance mellem mulighederne på de-
centralt og centralt plan for at gennemføre en effektiv indsats.  
 
Det forudsættes, at der tilføres 25 årsværk i 2000 og yderligere 29 årsværk 
i 2001, svarende til en forøgelse af den gennemsnitlige ressourceindsats i 
perioden 1999-2001 på 26 årsværk. Udvidelsen finansieres via træk på 
Told*Skats opsparing.  
 
Inklusive den ekstraordinære udvidelse forudsættes ressourceindsatsen 
som gennemsnit i perioden 1999-2001 årligt at ville udgøre 961 årsværk, 
hvilket svarer til en vækst på 15 pct. sammenlignet med det skønnede 
forbrug for perioden 1995-97.  
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3. Måleområder og resultatkrav 
 
Formålet med statsliggørelsen af selskabsligningen er at opnå en mere 
effektiv ligningsindsats, end det antages at ville have været muligt ved en 
uændret organisering af ligningsarbejdet. Målet er både at hæve niveauet 
og at nedbringe den regionale variation i effektiviteten, så selskaberne er 
underlagt ensartede vilkår, uanset hvor i landet de er placerede5.  
 
Der opstilles derfor følgende målvariable: 
Ansættelsesændringer 
Antal kontrollerede selskaber 
Størrelsen af den samlede momsomsætning, som de kontrollerede selska-
ber repræsenterer 
Spredning i ligningseffektiviteten 
 
Disse målvariable burde i princippet udmøntes på alle niveauer i organisa-
tionen af den samlede ligningsindsats. Indtil videre eksisterer der imidler-
tid ikke et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag for at udmelde sikre måltal til 
kommuner vedrørende ansættelsesændringer. Som følge heraf samt den 
politiske aftale mellem de kommunale parter og Skatteministeren er der 
til kommunerne derfor hidtil alene udmeldt måltal vedrørende antallet af 
kontrollerede selskaber og størrelsen af den kontrollerede momsomsæt-
ning.  
 
I fremtiden er det hensigten at skabe en bedre sammenhæng mellem mål-
tallene på decentralt niveau og målene for den overordnede indsats. 
Grundlaget for en mere præcis opgørelse af de decentrale måltal skal 
blandt andet tilvejebringes gennem en ekstern undersøgelse af organise-
ringen af ligningsindsatsen, jf. afsnit 6.  
 
ad I) Ansættelsesændringer 
De samlede ansættelsesændringer skal realt øges med i gennemsnit 28,0 
pct. i perioden 1999-2001 i forhold til perioden 1995-1997. Ændringer-
ne skal således i gennemsnit udgøre 9,2 mia.kr. (1998-PL).  
 
Kravet om en realvækst i måltallet på 28,0 pct. er en følge dels af det ge-
nerelle krav om effektivisering i den offentlige sektor, dels af tilførslen af 

                                                 
5 Der henvises endvidere til aftalen mellem Finansministeriet og Skatteministeriet om 
resultatkrav for Told*Skat i perioden 1998-2001, afsnit 2.1 (jf. appendiks 1).  
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yderligere ressourcer samt endelig af kravet om, at statsliggørelsen i sig 
selv indebærer en effektivisering, som muliggør ekstraordinære produkti-
vitetsgevinster.   
 
Det generelle krav om et løft i produktiviteten på 2 pct. inden for den 
offentlige sektor indebærer, at resultaterne øges med godt 8 pct. fra perio-
den 1995-1997 til perioden 1999-2001. 
 
Boks 1: Teknisk udgangspunkt for krav til ansættelsesændringer 
Udgangspunktet for resultatmålingerne er de gennemsnitlige resultater for perioden 
1995-97. Målsætningerne vedrører de gennemsnitlige resultater for perioden 1999-
2001.  
 
For 1998 opstilles ikke eksplicitte målsætninger i lyset af, at overdragelsen af opgaven til 
staten finder sted i løbet af året. Det forudsættes dog, at overdragelsen ikke indebærer, at 
resultaterne for 1998 afviger væsentligt fra resultaterne de forudgående år.  
 
Der indgår ikke eksplicitte resultatkrav for hvert individuelt år i perioden 1999-2001. 
Det forudsættes dog, at der igennem perioden sker en løbende forbedring af resultaterne. 
De opnåede resultater for alle årene i aftaleperioden indgår – i lighed med resultaterne 
omfattet af den eksisterende flerårsaftale – i det årlige virksomhedsregnskab for 
Told*Skat.  
 
Ved fastlæggelsen af resultatkravene tages udgangspunkt i, at der på selskabsligningsom-
rådet generelt, både før og efter statsliggørelsen kan anlægges samme forventninger til 
udviklingen i produktivitet, som på andre områder inden for den offentlige sektor, jf. 
også den nuværende flerårsaftale med Told*Skat. Der forudsættes således en real produk-
tivitetsvækst på 2 pct. om året inden for den offentlige sektor i almindelighed. 

 
Den øgede ressourceanvendelse, som i perioden 1999-2001 realt vil være 
ca. 15 pct. større end det niveau, som har været gældende i perioden 
1995-1997, jf. tidligere, forudsættes at give en tilsvarende vækst i produk-
tionen.  
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Tabel 1. Opgørelse af krav til ansættelsesændringer  
Realvækst, gnst. 1999-2001 over gnst. 1995-1997 Pct. 
Generel produktivitetsvækst, gnst. 2 pct. årligt .................................................. 8,2 
Vækst i ressourcer (gnst. 1999-2001)/(gnst. 1995-1997) ................................... 15,1 
Samspil mellem produktivitets- og ressourcevækst .............................................. 1,2 
Effekt af statsliggørelse, gnst. ca. 1 pct. årligt 1999-2001 ................................... 3,4 
Samlet vækst i alt, gnst. 1999-2001 over gnst. 1995-1997.................................. 28,0 

 
Disse to forhold tilsammen svarer – incl. effekterne af deres indbyrdes 
samspil - til et løft i produktionen på ca. 25 pct. fra 1995-97 til 1999-
2001, jf.  tabel 1.  
 
Endelig forudsættes, at statsliggørelsen af selskabsligningen som gennem-
snit i perioden 1999-2001 vil resultere i en ekstraordinær produktivitets-
vækst på godt 1 pct. pr. år, jf. også boks 2. 
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Boks 2: Potentiale for effektivitetsforbedringer som følge af statsliggø-
relse 
Denne ekstraordinære produktivitetsgevinst fremkommer som følge af følgende 6 
forhold og deres indbyrdes samspil: 
 
1. Indførelse af mål- og rammestyring på selskabsligningsområdet 
Selve indførelsen af mål- og rammestyring på området med en central bevilling og 
indførelse af overordnede resultatkrav vil øge effektiviteten. 
 
2. Stordriftsfordele ved samling i større enheder, bedre fagligt miljø m.v. 
Den hidtidige meget decentrale indsats gav for små enheder til at muliggøre en effek-
tiv indsats og til at skabe det nødvendige faglige miljø. 
 
3. Central koordinering og opfølgning på resultater og indsats 
Det vil medføre en væsentlig bedre mulighed for at allokere ressourcerne til de om-
råder, hvor den marginale produktivitet er størst. 
 
4. Mere kvalificeret personale via mulighed for udskiftning  
Den ændrede organisering åbner muligheder for at tilpasse den samlede kvalifikati-
onsstruktur på området til de krav, der stilles for at kunne matche udviklingen i er-
hvervslivet.  
 
5. Investeringer i rationaliseringsøjemed 
Der vil være mulighed for en bedre koordinering og mere effektiv indsamling og 
brug af informationer om selskaberne. Midlerne til at dække dette investeringsbehov 
afholdes ud af  de aftalte økonomiske rammer for udførelsen af ligningsopgaven.   
 
6. Synergieffekter fra samkøring med andre opgaver 
Staten udfører i forvejen en lang række opgaver, der har tilknytning til virksomhe-
derne, herunder momsrevision mv. Statsliggørelsen af selskabsligningen giver mu-
lighed for synenergieffekter i forhold til informationsindsamling og -bearbejdning.  
 
Det fulde potentiale for effektivitetsgevinster ved statsliggørelse vil næppe kunne 
realiseres inden for denne aftaleperiode. Det skyldes bl.a., at den organisatoriske  
tilpasning tager tid, ligesom der skal høstes erfaringer med den nye organisering, før 
det for alvor vil være muligt at skaffe et grundlag for at bedømme, hvordan indsatsen 
skal organiseres og prioriteres for at give den mest effektive udnyttelse af ressourcer-
ne. Derfor udgør den anførte ekstraordinære produktivitetsgevinst på i alt godt 3 pct. 
for perioden 1999-2001 kun en del af den gevinst, statsliggørelsen på sigt vil medfø-
re.   
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Samlet er kravet til ansættelsesændringer dermed, at niveauet realt skal 
ligge 28,0 pct. højere i perioden 1999-2001 som gennemsnit end i perio-
den 1995-1997. Det svarer til et krav om, at niveauet i perioden 1999-
2001 skal udgøre 9,2 mia.kr. (1998-PL) som årligt gennemsnit. 
  
Ad II) Antal kontrollerede selskaber 
Det er forudsat, at der vil ske en stigning i antallet af kontrollerede selska-
ber fra 31 pct. af selskaberne i 1998/99 til 33 pct. af selskaberne i 2001.  
 
Der vil samtidig skulle ske en styrkelse af kvaliteten af de foretagne kon-
troller, så en mindre andel af kontrollerne fremover udføres som  lig-
ningsmæssig gennemgang og en større andel udføres som enten partiel 
eller som egentlig revision. Antallet af partielle og egentlige revisioner skal 
således øges med mindst 25 pct. fra 1998/99 til 2001, jf. også tabel 2.  
 
Tabel 2: Forudsat fordeling af kontroller på arter, 1999-2001 
 1999 2000 2001 
 Andel af kontrollerede virksomheder, pct. 
Ligningsmæssig gennemgang .................. 63,0 58,5 55,0 
Partiel revision ........................................ 31,0 35,0 38,0 
Egentlig revision ..................................... 6,0 6,5 7,0 
I alt......................................................... 100,0 100,0 100,0 
 Andel af  alle virksomheder, pct. 
Kontrollerede virksomheder.................... 31,0 32,0 33,0 

 
Antal revisioner og partielle revisioner – opgjort som andel af det samlede 
antal kontrollerede virksomheder – skal øges med 8 pct.enheder fra 
1998/99 til 2001. Hertil kommer, at antallet af kontrollerede virksomhe-
der øges fra 31 pct. af alle virksomheder i 1998/99 til 33 pct. af virksom-
hederne i 2001. 
 
Ligningen af store selskaber og finansielle selskaber organiseres direkte 
som en del af Told*Skat med kontorer i København og Århus. 
 
Der er opstillet mere ambitiøse krav til ligningen af store og finansielle 
selskaber end til øvrige selskaber, jf. tabel 3.  
 



Budgetanalyse af Told*Skat 

 182

Tabel 3: Forudsat fordeling af kontroller på arter for store og finansielle 
selskaber, 1999-2001 
 1999 2000 2001
 Andel af kontrollerede virksomh., pct.
Ligningsmæssig gennemgang ................... 73,8 54,1 47,6
Partiel revision ......................................... 19,2 32,4 33,0
Egentlig revision ...................................... 7,0 13,5 19,3
I alt.......................................................... 100,0 100,0 100,0
 Andel af  alle virksomheder, pct.
Kontrollerede virksomheder..................... 46,2 34,5 40,8

 
Som det fremgår, er kontrolfrekvensen, målt som antallet af kontrollerede 
virksomheder i procent af det samlede antal store og finansielle selskaber, 
højere end for øvrige selskaber. Tilsvarende vil en endnu mindre andel af 
kontrollerne fremover blive udført som ligningsmæssig gennemgang og en 
endnu større andel af kontrollerne blive udført som enten partiel revision 
eller som revision, end for øvrige selskaber. 
 
Denne ambitiøse indsats overfor de store og finansielle selskaber kræver 
en øget ressourceanvendelse, som angivet ovenfor. 
 
Ad III) Den kontrollerede momsomsætning 
De selskaber, som bliver kontrolleret, skal samlet have en størrelse, så 
omsætningen i alle år udgør mindst 30 pct. af det omsætningstal, som 
fremgår af Told- og Skattestyrelsens ligningsplan. 
  
ad IV) Regional variation i ligningseffektiviteten 
Ligningseffektiviteten måles som en decentral enheds (dvs. en kommunes, 
et kommunefællesskabs eller en Told- og Skatteregions) ligningsresultat i 
promille af ligningspotentialet6.   
 
Spredningen opgøres som forholdet mellem den mest effektive og den 
mindst effektive kvartil af de decentrale enheder. Dette forhold skal i pe-
rioden 1999-2001 som gennemsnit være reduceret med 25 pct. i forhold 
til perioden 1995-1997.  
 
Opfyldelsen af måltallet vil betyde en synlig reduktion af variationen i 
ligningseffektiviteten. 
                                                 
6  Ligningsresultatet måles brutto, dvs. positive og negative ændringer indgår numerisk. 
Ligningspotentialet approksimeres ved hjælp af momsomsætningen for de skattepligtige 
selskaber. 
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I Budgetredegørelse 1997 viste en undersøgelse af den hidtidige kommu-
nale indsats, at der var en faktor 16 til forskel mellem effektiviteten i den 
mest effektive og den mindst effektive kvartil.  
 
Dette tal kan dog ikke danne udgangspunkt for et måltal for den regiona-
le variation i aftaleperioden, idet den ændrede decentrale organisering 
med færre, men større enheder i sig selv vil medføre en statistisk betinget 
ændring af den målte regionale variation. Beregningernes udgangspunkt 
er i stedet den nye organisation, der består af 71 kommuner, 22 regioner 
og den centrale enhed i Told- og Skattestyrelsen. 
 
Beregningerne gennemføres for årene 1995-1997 under ét, og skal inde-
holde alle indkomstår og alle ligningsmæssige resultater (det vil sige 
kommunale, statslige og fælles sager)7.    
 
Metoden sikrer, at de historiske ligningsresultater henføres korrekt til de 
nye enheder. Beregningerne gennemføres så at sige under den forudsæt-
ning, at den nye ligningsorganisation havde været i kraft i perioden siden 
1995.  
 
Samlet oversigt over resultatkrav 
De samlede resultatkrav for selskabsligningen fremgår af nedenstående 
tabel 4.  
 

                                                 
7 Af hensyn til en korrekt fordeling af ligningsresultaterne på de nye enheder er det ved 
beregningen af spredningen nødvendigt at kende ændringerne for det enkelte selskab, 
dvs. på SE-nummer niveau. Tidligere har oplysningerne altid været præsenteret på 
kommuneniveau, mens oplysninger for hvert SE-nummer har været lagret på en særlig 
måde, der medfører, at opgørelserne af de samlede ligningsmæssige resultater bliver ca. 
5-10 pct. lavere end de hidtil offentliggjorte tal på kommuneniveau. Forskellen skønnes 
ikke at have betydning for den opgjorte variation i ligningsresultaterne.  
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Tabel 4.  Oversigt over resultatkrav 

 
Gnst. 

1995-1997 
Gnst. 

1999-2001 
Vækst 

Ansættelsesændringer (mia.kr., 1998-PL) ........ 7,2 mia.kr. 9,2 mia.kr. 28 pct.
Kontrollerede virksomheder, andel i pct.......... ikke oplyst 32 pct. ikke oplyst
Kontrolleret omsætning, andel i pct. ............... ikke oplyst 30 pct. ikke oplyst
Regional spredning, forh. ml. 1. og  4. kvartil . 4,5 3,4 -25 pct.

 
Anm.: De gennemsnitlige ansættelsesændringer i 1995 var 6,1 mia. kr., 1996: 7,0 mia. 

kr. og 1997: 8,4 mia. kr. Det giver et gennemsnit for perioden på 7,2 mia. kr. Al-
le beløb er opgjort i 1998-PL. 

 
4. Revision af  flerårsaftalen af 17. juni 1997 for Told*Skat  
 
Flerårsaftalen mellem Skatteministeriet og Finansministeriet fra den 17. 
juni 1997 opstiller måltal for de samlede (personskat, moms mv.) regule-
ringer (som er den provenumæssige ækvivalent til ændringerne i skatte-
grundlaget, dvs. ansættelsesændringer, jf. bl.a. tabel 3) for Told*Skat i 
perioden 1998-2001. I disse måltal er indregnet reguleringer af selskabs-
skatten foretaget af Told*Skat. Som følge af at ansættelsesændringer og 
dermed reguleringer i selskabsskatten nu opgøres for sig, skal der ske en 
korrektion af måltallet for de øvrige samlede reguleringer. 
 
Dermed fås følgende reviderede måltal for de samlede reguleringer (ekskl. 
selskabsskat), jf. tabel 5.  
 
Tabel 5. Måltal for totale reguleringer (ekskl. selskabsligning)  
Mia. kr. (1999-PL)......................... 1998 1999 2000 2001 I alt 
Reguleringer................................... 2,5 2,7 2,9 3,1 11,2 
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5. Organisering af samarbejde mellem Told*Skat og 
kommunerne 

 
Told*Skat har indgået kontrakter med kommuner eller kommunale fæl-
lesskaber om udførelse af ligningsarbejdet i tilfælde, hvor dette efter en 
konkret vurdering skønnes at ville lede til en mere effektiv ligningsindsats. 
 
De kontraktmæssige vilkår for samarbejdet med kommunerne er udfor-
met med baggrund i drøftelser mellem de kommunale parter og Skatte-
ministeren8.  
 
De kommunale kontrakter indeholder bl.a.: 
 
Resultatkrav 
Forpligtelser til at dokumentere ressourceanvendelsen  
Forpligtelse til at dokumentere de opnåede resultater i fornøden detalje-
ringsgrad   
Forpligtelse til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for en 
ekstern undersøgelse, jf. nedenfor. 
 
6. Ekstern undersøgelse af selskabsligningen 
 
Med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer med den ændrede organise-
ring af selskabsligningsindsatsen gennemføres og afsluttes en konsulent-
undersøgelse inden indgåelse af nye længerevarende kontrakter med 
kommunerne og inden indgåelse af nye aftaler mellem Finansministeriet 
og Skatteministeriet om resultater og økonomiske rammer for selskabslig-
ningen.  
 
Undersøgelsen skal inddrage såvel den indsats, der foretages centralt i 
Told*Skat som den indsats, der foretages decentralt i et samarbejde mel-
lem Told- og Skatteregionerne og de kommuner eller kommunefælles-
skaber, der udfører opgaven på kontraktvilkår.  
 
Formålet er at sikre et grundlag for at indhøste de fulde effektiviseringsge-
vinster ved den ændrede organisering af selskabsligningsindsatsen. Under-

                                                 
8 Ved Akt. 274 af 15. juli 1998 er et udkast til kontrakt tiltrådt af Finansudvalget. Kra-
vene til produktion og bestemmelser om misligholdelse gør det ikke muligt at sidestille 
de indgåede kontrakter med andre kontrakter om opgavers udførelse på vegne af staten.  
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søgelsen skal således tilvejebringe et grundlag for en vurdering af den mest 
hensigtsmæssige organisering af ligningsindsatsen, herunder ressourcean-
vendelsen og for måling af resultaterne af indsatsen i lyset af de overord-
nede målsætninger for ligningsindsatsen. 
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Appendiks 3 

DEA-analyser af told- og skatteregionerne  
 
 
 
 
Kontrol og revision (skatte- og afgiftskontrol) 
 
Grundmodel: Årsværk som input-variabel og reguleringsbeløb (korrigeret 
for samtlige ”lucky punch”), antal kontroller samt momsomsætning i 
kontrollerede virksomheder som output-variable. 
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Resultater af DEA-analyser af kontrol og revision 
Region Grundmodel 

(1999-tal) 
Grundmodel 
(2000-tal) 

Grundmodel 
+ lønsum i 
virksomhe-
derne i regio-
nen (2000-tal) 

Grundmodel 
+ lønsum i 
virksomhe-
derne i regio-
nen (gnst. 99-
00) (1) 

København ............... 0,96 0,77 1,00 1,00
Frederiksberg ............ 0,86 0,77 0,90 0,93
Høje-Taastrup .......... 1,00 1,00 1,00 1,00
Nærum..................... 0,85 1,00 1,00 1,00
Esbjerg...................... 0,91 0,85 0,90 0,97
Frederikshavn ........... 0,61 0,64 1,00 0,77
Haderslev.................. 0,78 0,80 0,80 0,82
Helsingør.................. 0,70 0,80 0,82 0,80
Herning.................... 0,79 0,76 0,76 0,84
Ballerup.................... 0,86 0,94 1,00 0,94
Hvidovre .................. 1,00 1,00 1,00 1,00
Hillerød.................... 0,99 0,91 0,92 1,00
Holstebro ................. 0,80 0,99 0,99 0,97
Horsens .................... 0,68 0,73 0,73 0,77
Kalundborg .............. 0,91 0,83 0,83 0,97
Korsør ...................... 0,73 0,76 0,77 0,82
Køge......................... 0,79 0,67 0,70 0,78
Maribo ..................... 0,88 0,70 0,71 0,83
Næstved.................... 0,79 0,97 0,97 0,98
Odense ..................... 0,75 0,71 0,78 0,89
Randers .................... 1,00 0,83 0,83 1,00
Bornholm ................. 0,80 0,84 0.84 0,92
Viborg ...................... 0,89 1,00 1,00 1,00
Svendborg ................ 0,69 0,71 0,71 0,77
Sønderborg ............... 0,69 0,77 0,79 0,84
Thisted ..................... 0,87 0,89 0,89 0,99
Vejle ......................... 1,00 0,83 0,86 1,00
Aalborg..................... 0,68 0,65 0,68 0.73
Århus........................ 0,83 0,95 0,95 0,92
Vejet gnst. ................ 0,83 0,82 0,87 0,90

 
Anm.: 1) Der er her ikke korrigeret for ”lucky punch”.  
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Oversigt over best practice told- og skatteregioner og dominans i grund-
modellen for kontrol og revision  
Regioner med DEA-score = 1  
(best practice) 

Antal dominerede 
regioner i alt, 1999 

Antal dominerede 
regioner i alt, 2000 

Høje-Taastrup ................................... 6 3 
Hvidovre............................................ 3 1 
Randers.............................................. 19  
Vejle .................................................. 24  
Nærum ..............................................  14 
Viborg ...............................................  24 

 
Anm.: Antal dominerede regioner er inklusiv den pågældende region selv. 
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Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og skatteregi-
oner 1999-2000 (korrigeret for ”lucky punch” og opgjort i 2000-priser) 
på kontrol- og revisionsområdet (baseret på grundmodellen)  
Region Malmquist 

produktivitets-
udviklingsin-
deks 

Catching-up Teknologi-skift 

København ................................... 0,96 0,80 1,19 
Frederiksberg ................................ 1,04 0,90 1,16 
Høje-Taastrup .............................. 1,12 1,00 1,12 
Nærum ......................................... 1,41 1,17 1,20 
Esbjerg.......................................... 1,03 0,93 1,10 
Frederikshavn................................ 1,15 1,06 1,08 
Haderslev...................................... 1,19 1,02 1,17 
Helsingør ...................................... 1,30 1,15 1,13 
Herning ........................................ 1,03 0,96 1,07 
Ballerup ........................................ 1,22 1,08 1,13 
Hvidovre....................................... 1,14 1,00 1,14 
Hillerød ........................................ 1,07 0,91 1,17 
Holstebro...................................... 1,29 1,23 1,05 
Horsens ........................................ 1,20 1,07 1,13 
Kalundborg................................... 0,99 0,92 1,08 
Korsør........................................... 1,12 1,03 1,09 
Køge ............................................. 0,98 0,84 1,16 
Maribo.......................................... 0,90 0,80 1,13 
Næstved........................................ 1,33 1,23 1,09 
Odense ......................................... 1,05 0,94 1,11 
Randers......................................... 0,91 0,83 1,09 
Bornholm ..................................... 1,13 1,05 1,08 
Viborg .......................................... 1,34 1,13 1,19 
Svendborg..................................... 1,14 1,04 1,10 
Sønderborg ................................... 1,18 1,12 1,05 
Thisted ......................................... 1,10 1,02 1,07 
Vejle ............................................. 0,89 0,83 1,07 
Aalborg ......................................... 1,09 0,96 1,14 
Århus ............................................ 1,32 1,14 1,15 
Vejet gnst...................................... 1,12 1,00 1,12 
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Information og vejledning 
 
Grundmodel: Årsværk som input-variabel og det samlede antal momsre-
gistrerede byvirksomheder i regionen, antal personlige og skriftlige hen-
vendelser fra virksomheder og borgere (REKS 1.1.1 og 1.1.2) og det sam-
lede provenu, ekskl. told og selskabsskat, i regionen som output-variable. 
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Resultater af DEA-analyser på informations- og vejledningsområdet 
Region Grund-

model 
(1998-
tal) 

Grund-
model 
(1999-
tal) 

Grund-
model 
(2000-
tal) 

Grund-
model + 
regionens 
trans-
portud-
gifter 
som 
output 
variabel 
(2000-
tal) 

Grund-
model + 
regionens 
trans-
portud-
gifter 
som 
input 
variabel 
(gnst. 98-
00) 

Grund-
model + 
regionens 
trans-
portud-
gifter som 
input 
variabel 
(gnst. 98-
00) (vari-
abel 
skalaaf-
kast) 

København ..... 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Frederiksberg .. 1,00 0,92 0,90 0,90 1,00 1,00 
Høje-
Taastrup ......... 0,71 0,81 0,92 0,92 

0,87 1,00 

Nærum ........... 0,84 0,92 0,65 0,65 0,92 1,00 
Esbjerg............ 0,62 0,84 0,84 0,96 0,89 0,90 
Frederikshavn.. 0,53 0,61 0,61 0,61 0,86 0,88 
Haderslev........ 0,38 0,52 0,59 0,59 0,76 1,00 
Helsingør ........ 0,76 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Herning .......... 0,61 0,72 0,87 0,97 0,79 0,89 
Ballerup .......... 0,80 1,00 0,97 1,00 0,95 1,00 
Hvidovre......... 1,00 0,88 1,00 1,00 0,98 1,00 
Hillerød .......... 1,00 0,67 0,61 0,64 0,85 0,88 
Holstebro........ 0,58 0,70 0,65 0,70 0,73 0,99 
Horsens .......... 0,51 0,50 0,61 0,63 0,62 0,66 
Kalundborg..... 0,81 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 
Korsør............. 0,33 0,45 0,50 0,59 0,49 0,58 
Køge ............... 0,61 0,94 0,78 0,78 0,91 0,95 
Maribo............ 0,36 0,52 1,00 1,00 0,72 1,00 
Næstved.......... 0,54 0,83 0,74 0,74 1,00 1,00 
Odense ........... 0,78 0,78 1,00 1,00 0,99 1,00 
Randers........... 0,59 0,75 0,74 0,95 0,82 0,86 
Bornholm ....... 0,35 0,40 0,53 0,97 0,48 1,00 
Viborg ............ 1,00 1,00 0,57 0,63 1,00 1,00 
Svendborg....... 0,42 0,71 0,66 0,72 0.66 0,67 
Sønderborg ..... 0,50 0,54 0,64 0,97 0,64 0,79 
Thisted ........... 0,39 0,51 0,55 0,56 0,55 0,68 
Vejle ............... 1,00 0,93 0,76 0,76 1,00 1,00 
Aalborg ........... 0,68 0,69 1,00 1,00 0,88 0,88 
Århus .............. 0,97 0,92 0,98 0,98 1,00 1,00 
Vejet gnst........ 0,72 0,79 0,79 0,84 0,87 0,92 
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Oversigt over best practice told- og skatteregioner og dominans i grund-
modellen for information og vejledning  

Regioner med DEA-score = 1  
(best practice) 

Antal dominere-
de regioner i alt, 
1998 

Antal dominere-
de regioner i alt, 
1999 

Antal dominere-
de regioner i alt, 
2000 

Frederiksberg.......................... 3   
Hvidovre ................................ 9  4 
Hillerød.................................. 19   
Viborg.................................... 5 9  
Vejle....................................... 16   
København.............................  14 6 
Helsingør ...............................  26  
Ballerup..................................  1  
Helsingør ...............................   5 
Kalundborg ............................   7 
Maribo ...................................   6 
Odense...................................   18 
Aalborg ..................................   9 

 
 Anm.: Antal dominerede regioner er inklusiv den pågældende region selv. 
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Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og skatteregi-
oner på informations- og vejledningsområdet 1998-1999 (baseret på 
grundmodellen)  
Region Malmquist 

produktivitets-
udviklingsin-
deks 

Catching-up Teknologi-skift 

København ................................. 1,05 1,02 1,03 
Frederiksberg .............................. 0,88 0,93 0,95 
Høje-Taastrup ............................ 1,16 1,15 1,02 
Nærum....................................... 0,97 1,09 0,89 
Esbjerg........................................ 1,17 1,35 0,86 
Frederikshavn ............................. 1,01 1,17 0,87 
Haderslev.................................... 1,17 1,37 0,85 
Helsingør.................................... 1,21 1,32 0,92 
Herning...................................... 1,11 1,18 0,94 
Ballerup...................................... 1,19 1,25 0,95 
Hvidovre .................................... 0,87 0,88 0,99 
Hillerød...................................... 0,53 0,67 0,80 
Holstebro ................................... 1,02 1,20 0,85 
Horsens ...................................... 0,87 0,99 0,89 
Kalundborg ................................ 1,00 1,20 0,83 
Korsør ........................................ 1,16 1,37 0,85 
Køge........................................... 1,28 1,55 0,83 
Maribo ....................................... 1,19 1,43 0,83 
Næstved...................................... 1,28 1,53 0,83 
Odense ....................................... 0,88 1,00 0,88 
Randers ...................................... 1,07 1,28 0,83 
Bornholm................................... 1,05 1,14 0,92 
Viborg ........................................ 1,04 1,00 1,04 
Svendborg .................................. 1,41 1,69 0,83 
Sønderborg................................. 0,89 1,07 0,84 
Thisted ....................................... 1,15 1,31 0,87 
Vejle ........................................... 0,79 0,93 0,85 
Aalborg....................................... 0,97 1,02 0,98 
Århus.......................................... 0,94 0,95 0,99 
Vejet gnst. .................................. 1,03 1,14 0,92 
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Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og skatteregi-
oner på informations- og vejledningsområdet 1999-2000 (baseret på 
grundmodellen) 
Region Malmquist 

produktivitets-
udviklingsin-
deks 

Catching-up Teknologi-skift 

København ................................. 1,02 1,00 1,02 
Frederiksberg .............................. 1,03 0,97 1,06 
Høje-Taastrup ............................ 0,95 1,14 0,84 
Nærum....................................... 0,75 0,71 1,05 
Esbjerg........................................ 0,92 1,00 0,92 
Frederikshavn ............................. 0,89 0,99 0,90 
Haderslev.................................... 1,02 1,13 0,90 
Helsingør.................................... 0,83 1,00 0,83 
Herning...................................... 1,05 1,21 0,87 
Ballerup...................................... 1,03 0,97 1,06 
Hvidovre .................................... 1,16 1,14 1,02 
Hillerød...................................... 0,80 0,92 0,87 
Holstebro ................................... 0,95 0,93 1,02 
Horsens ...................................... 1,08 1,21 0,90 
Kalundborg ................................ 0,93 1,02 0,91 
Korsør ........................................ 0,99 1,10 0,90 
Køge........................................... 0,69 0,83 0,83 
Maribo ....................................... 1,65 1,94 0,85 
Næstved...................................... 0,81 0,89 0,91 
Odense ....................................... 1,29 1,28 1,01 
Randers ...................................... 0,99 0,99 1,00 
Bornholm................................... 1,02 1,33 0,77 
Viborg ........................................ 0,37 0,57 0,65 
Svendborg .................................. 0,85 0,94 0,90 
Sønderborg................................. 1,22 1,19 1,02 
Thisted ....................................... 0,95 1,09 0,87 
Vejle ........................................... 0,78 0,82 0,95 
Aalborg....................................... 1,17 1,44 0,81 
Århus.......................................... 1,01 1,06 0,95 
Vejet gnst. .................................. 0,96 1,04 0,93 
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Motorekspeditioner 
 
Grundmodel: Årsværk som input-variabel og REKS-område 4.1-aktiviter, 
antal deposita og antal reviderede månedsangivelser som output-variable. 
 
Resultater af DEA-analyser på motorekspeditionsområdet 
Region Grund-model 

(1998-tal)  
Grund-model 
(1999-tal) 

Grundmodel 
(2000-tal) 

Grundmodel 
+ antal skat-
teydere og 
automobil-
forhandlere i 
regionen 
(gnst. 98-00) 

København .................. 0,38 0,33 0,39 1,00
Frederiksberg ............... 1,00 0,74 0,89 1,00
Høje-Taastrup ............. 0,99 0,66 0,95 0,95
Nærum........................ 0,61 0,60 0,71 0,77
Esbjerg......................... 1,00 1,00 0,99 1,00
Frederikshavn .............. 0,64 0,60 0,72 0,73
Haderslev..................... 0,63 0,74 0,87 0,81
Helsingør..................... 0,57 0,49 0,68 0,6
Herning....................... 0,73 0,55 0,70 0,72
Ballerup....................... 0,71 0,64 0,83 0,81
Hvidovre ..................... 0,76 0,65 0,90 0,83
Hillerød....................... 0,90 0,63 0,64 0,78
Holstebro .................... 0,93 0,81 1,00 1,00
Horsens ....................... 1,00 0,87 0,84 0,97
Kalundborg ................. 0,81 0,82 0,78 0,96
Korsør ......................... 0,60 0,53 0,69 0,73
Køge............................ 0,77 0,54 0,77 0,77
Maribo ........................ 0,39 0,36 0,54 0,60
Næstved....................... 1,00 1,00 1,00 1,00
Odense ........................ 0,91 0,79 0,79 0,93
Randers ....................... 0,59 0,63 0,69 0,72
Bornholm .................... 0,38 0,27 0,87 0,59
Viborg ......................... 0,75 1,00 1,00 1,00
Svendborg ................... 0,45 0,43 0,61 0,65
Sønderborg .................. 0,81 0,74 0,83 0,88
Thisted ........................ 0,58 0,66 0,88 0,84
Vejle ............................ 0,68 0,77 0,82 0,82
Aalborg........................ 0,99 0,81 0,90 1,00
Århus........................... 0,80 0,66 0,79 0,83
Vejet gnst. ................... 0,75 0,68 0,80 0,86
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Oversigt over best practice told- og skatteregioner og dominans i grund-
modellen for motorekspeditioner 
Regioner med DEA-score = 
1 (best practice) 

Antal dominere-
de regioner i alt, 
1998 

Antal dominere-
de regioner i alt, 
1999 

Antal dominere-
de regioner i alt, 
2000 

Frederiksberg......................... 25   
Esbjerg .................................. 18 2  
Holstebro ..............................   2 
Horsens................................. 21   
Næstved ................................ 9 4 1 
Viborg...................................  27 26 

 
Anm.: Antal dominerede regioner er inklusiv den pågældende region selv. 
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Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og skatteregi-
oners motorekspeditioner 1998-1999 (baseret på grundmodellen) 
Region Malmquist 

produktivitets-
udviklingsin-
deks 

Catching-up Teknologi-skift 

København ............................... 1,02 0,87 1,17 
Frederiksberg ............................ 0,79 0,74 1,07 
Høje-Taastrup .......................... 0,76 0,66 1,16 
Nærum ..................................... 1,21 0,99 1,22 
Esbjerg...................................... 1,37 1,00 1,37 
Frederikshavn............................ 1,19 0,95 1,26 
Haderslev.................................. 1,57 1,17 1,34 
Helsingør .................................. 0,95 0,86 1,10 
Herning .................................... 0,86 0,75 1,14 
Ballerup .................................... 1,06 0,91 1,17 
Hvidovre................................... 1,03 0,86 1,20 
Hillerød .................................... 0,80 0,70 1,14 
Holstebro.................................. 0,86 0,87 0,99 
Horsens .................................... 0,87 0,87 1,00 
Kalundborg............................... 1,19 1,02 1,17 
Korsør....................................... 1,01 0,87 1,15 
Køge ......................................... 0,84 0,71 1,18 
Maribo...................................... 1,05 0,92 1,14 
Næstved.................................... 1,07 1,00 1,07 
Odense ..................................... 1,07 0,87 1,23 
Randers..................................... 1,28 1,06 1,20 
Bornholm ................................. 0,85 0,72 1,18 
Viborg ...................................... 1,73 1,34 1,29 
Svendborg................................. 1,12 0,96 1,17 
Sønderborg ............................... 1,18 0,93 1,27 
Thisted ..................................... 1,46 1,15 1,28 
Vejle ......................................... 1,46 1,13 1,29 
Aalborg ..................................... 1,04 0,82 1,28 
Århus ........................................ 1,03 0,82 1,26 
Vejet gnst.................................. 1,10 0,91 1,19 
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Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og skatteregi-
oners motorekspeditioner 1999-2000 (baseret på grundmodellen) 
Region Malmquist 

produktivitets-
udviklingsin-
deks 

Catching-up Teknologi-skift 

København................................ 0,95 1,19 0,80 
Frederiksberg............................. 0,95 1,19 0,79 
Høje-Taastrup........................... 1,15 1,45 0,79 
Nærum ..................................... 0,93 1,17 0,79 
Esbjerg ...................................... 0,79 0,99 0,79 
Frederikshavn............................ 0,97 1,20 0,81 
Haderslev .................................. 0,97 1,18 0,82 
Helsingør .................................. 1,11 1,40 0,79 
Herning .................................... 1,05 1,27 0,82 
Ballerup .................................... 1,04 1,31 0,79 
Hvidovre ................................... 1,10 1,38 0,79 
Hillerød .................................... 0,80 1,01 0,79 
Holstebro .................................. 1,24 1,24 0,99 
Horsens..................................... 0,79 0,97 0,82 
Kalundborg ............................... 0,76 0,95 0,79 
Korsør ....................................... 1,03 1,30 0,79 
Køge ......................................... 1,12 1,41 0,79 
Maribo...................................... 1,20 1,52 0,79 
Næstved .................................... 0,89 1,00 0,89 
Odense...................................... 0,79 0,99 0,79 
Randers ..................................... 0,86 1,08 0,79 
Bornholm.................................. 2,72 3,16 0,86 
Viborg....................................... 0,86 1,00 0,86 
Svendborg ................................. 1,12 1,41  0,79 
Sønderborg................................ 0,88 1,11 0,79 
Thisted...................................... 1,06 1,34 0,79 
Vejle.......................................... 0,84 1,06 0,79 
Aalborg ..................................... 0,88 1,11 0,79 
Århus ........................................ 0,95 1,20 0,79 
Vejet gnst.  0,96 1,19 0,81 
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Sagsbehandling  
 
Grundmodel: Årsværk som input-variabel og bobehandlinger, afgørelser 
og det samlede provenu i regionen output-variable. 
 
Resultater af DEA-analyser på sagsbehandlingsområdet 
Region Grund-model 

(1998-tal) 
Grund-model 
(1999-tal) 

Grundmodel 
(2000-tal) 

Grundmodel 
+ antal ho-
vedaktionærer 
og erhvervs-
drivende i 
regionen 
(gnst. 98-00) 

København .................... 0,63 0,89 0,78 0,94 
Frederiksberg ................. 0,81 1,00 1,00 1,00 
Høje-Taastrup ............... 0,46 0,64 0,63 0,61 
Nærum.......................... 0,73 0,74 0,82 1,00 
Esbjerg........................... 1,00 1,00 0,88 1,00 
Frederikshavn ................ 0,79 0,69 0,72 0,82 
Haderslev....................... 0,70 0,78 0,83 0,85 
Helsingør....................... 0,41 0,62 0,71 0,72 
Herning......................... 0,66 1,00 0,95 0,93 
Ballerup......................... 1,00 1,00 1,00 1,00 
Hvidovre ....................... 0,52 0,67 0,71 0,67 
Hillerød......................... 0,73 0,63 0,73 0,75 
Holstebro ...................... 0,91 0,90 0,71 0,92 
Horsens ......................... 0,88 1,00 1,00 1,00 
Kalundborg ................... 0,80 0,55 1,00 0,99 
Korsør ........................... 0,72 0,64 0,95 0,90 
Køge.............................. 0,58 0,76 0,94 0,87 
Maribo .......................... 0,64 0,63 0,75 0,70 
Næstved......................... 0,78 0,68 0,65 0,78 
Odense .......................... 0,67 0,72 0,89 0,78 
Randers ......................... 1,00 0,90 0,86 1,00 
Bornholm...................... 0,33 0,64 0,60 0,55 
Viborg ........................... 0,68 0,95 0,83 1,00 
Svendborg ..................... 0,79 0,84 0,92 1,00 
Sønderborg.................... 0,76 0,80 0,74 0,95 
Thisted .......................... 0,56 0,73 0,64 0,88 
Vejle .............................. 0,53 0,80 1,00 0,86 
Aalborg.......................... 0,53 0,73 0,77 0,70 
Århus............................. 0,91 0,98 0,94 1,00 
Vejet gnst.  0,70 0,80 0,83 0,87 
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Oversigt over best practice told- og skatteregioner og dominans i grund-
modellen for sagsbehandling 
Regioner med DEA-score = 
1 (best practice) 

Antal dominere-
de regioner i alt, 
1998 

Antal dominere-
de regioner i alt, 
1999 

Antal dominere-
de regioner i alt, 
2000 

Esbjerg.................................. 25 16  
Ballerup................................ 19 2  
Randers ............................... 24   
Frederiksberg ........................  17 15 
Herning................................  11  
Horsens ................................  17 20 
Kalundborg ..........................   16 
Vejle .....................................   10 

 
Anm.: Antal dominerede regioner er inklusiv den pågældende region selv. 
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Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og skatteregi-
oners sagsbehandling 1998-1999 (baseret på grundmodellen) 
Region Malmquist 

produktivitets-
udviklingsin-
deks 

Catching-up Teknologi-skift 

København ................................. 1,53 1,41 1,08 
Frederiksberg .............................. 1,35 1,23 1,10 
Høje-Taastrup ............................ 1,51 1,40 1,08 
Nærum....................................... 1,35 1,01 1,33 
Esbjerg........................................ 1,09 1,00 1,09 
Frederikshavn ............................. 1,15 0,87 1,32 
Haderslev.................................... 1,35 1,10 1,23 
Helsingør.................................... 1,80 1,50 1,20 
Herning...................................... 1,85 1,51 1,23 
Ballerup...................................... 1,08 1,00 1,08 
Hvidovre .................................... 1,46 1,28 1,14 
Hillerød...................................... 1,11 0,87 1,28 
Holstebro ................................... 1,33 0,99 1,35 
Horsens ...................................... 1,63 1,14 1,43 
Kalundborg ................................ 0,68 0,68 1,00 
Korsør ........................................ 1,03 0,89 1,17 
Køge........................................... 1,64 1,32 1,24 
Maribo ....................................... 1,27 0,99 1,29 
Næstved...................................... 1,13 0,87 1,30 
Odense ....................................... 1,42 1,07 1,33 
Randers ...................................... 1,25 0,90 1,40 
Bornholm................................... 2,47 1,96 1,26 
Viborg ........................................ 1,61 1,38 1,17 
Svendborg .................................. 1,19 1,07 1,12 
Sønderborg................................. 1,05 1,06 0,99 
Thisted ....................................... 1,62 1,30 1,24 
Vejle ........................................... 1,77 1,52 1,17 
Aalborg....................................... 1,86 1,37 1,35 
Århus.......................................... 1,39 1,07 1,30 
Vejet gnst. .................................. 1,42 1,17 1,22 
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Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og skatteregi-
oners sagsbehandling 1999-2000 (baseret på grundmodellen) 
Region Malmquist 

produktivitets-
udviklingsin-
deks 

Catching-up Teknologi-skift 

København ............................... 0,97 0,87 1,11 
Frederiksberg ............................ 1,11 1,00 1,11 
Høje-Taastrup .......................... 1,11 0,98 1,13 
Nærum ..................................... 1,19 1,11 1,07 
Esbjerg...................................... 0,75 0,88 0,85 
Frederikshavn............................ 1,17 1,06 1,11 
Haderslev.................................. 0,95 1,07 0,89 
Helsingør .................................. 1,19 1,14 1,04 
Herning .................................... 0,96 0,95 1,01 
Ballerup .................................... 1,12 1,00 1,12 
Hvidovre................................... 1,16 1,07 1,09 
Hillerød .................................... 1,17 1,16 1,01 
Holstebro.................................. 1,00 0,79 1,26 
Horsens .................................... 1,23 1,00 1,23 
Kalundborg............................... 1,39 1,82 0,76 
Korsør....................................... 1,32 1,48 0,89 
Køge ......................................... 1,15 1,23 0,93 
Maribo...................................... 1,31 1,18 1,11 
Næstved.................................... 1,11 0,96 1,16 
Odense ..................................... 1,23 1,25 0,99 
Randers..................................... 1,21 0,96 1,27 
Bornholm ................................. 1,01 0,94 1,08 
Viborg ...................................... 1,11 0,87 1,26 
Svendborg................................. 1,09 1,10 0,99 
Sønderborg ............................... 0,91 0,92 0,99 
Thisted ..................................... 1,09 0,88 1,24 
Vejle ......................................... 1,45 1,25 1,16 
Aalborg ..................................... 1,12 1,05 1,06 
Århus ........................................ 1,04 0,95 1,09 
Vejet gnst.................................. 1,12 1,05 1,08 
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Toldområdet (toldekspeditioner) 
 
Grundmodel: Årsværk som input-variabel og toldprovenu, antal forsen-
delser og antal angivelser som output-variable. 
 
Resultat af DEA-analyse af toldområdet  
Toldcenter Grundmodel 

(1999-tal) 
Grundmodel 
(2000-tal) 

Grundmodel 
(gnst. 99-00) 

Grundmodel 
(gnst. 99-00) 
(variabel skala-
afkast) 

TC København .... 0,64 0,64 0,62 0,69 
Helsingør ............. 1,00 1,00 1,00 1,00 
Herning ............... 1,00 0,99 1,00 1,00 
Køge .................... 0,90 0,84 0,84 1,00 
Odense ................ 0,73 0,73 0,72 1,00 
Vejle .................... 1,00 1,00 1,00 1,00 
Aalborg ................ 0,79 0,74 0,77 0,81 
Århus ................... 0,99 1,00 1,00 1,00 
Vejet gnst............. 0,88 0,86 0,86 0,92 

 
Oversigt over best practice toldcentre og dominans i grundmodellen for 
toldområdet 
Toldcentre med DEA-score 
= 1 (best practice) 

Antal dominerede centre i 
alt, 1999 

Antal dominerede centre i 
alt, 2000 

Helsingør .............................. 5 4 
Herning ................................ 4  
Vejle ..................................... 5 6 
Århus ....................................  4 

 
Anm.: Antal dominerede regioner er inklusiv den pågældende region selv. 
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Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 8 toldcentre på told-
området 1999-2000 (baseret på grundmodellen) 
Toldcenter Malmquist 

produktivitets-
udviklingsin-
deks 

Catching-up Teknologi-skift 

TC København ......................... 1,05 1,00 1,05 
Helsingør .................................. 1,00 1,00 1,00 
Herning .................................... 0,91 0,99 0,92 
Køge ......................................... 0,96 0,93 1,03 
Odense ..................................... 0,97 1,00 0,97 
Vejle ......................................... 1,03 1,00 1,03 
Aalborg ..................................... 0,88 0,93 0,95 
Århus ........................................ 0,97 1,01 0,97 
Vejet gnst.................................. 0,98 0,98 0,99 

 
Opkrævning og inddrivelse 
 
Grundmodel: Antal årsværk som input-variabel og antallet af inddrivelige 
restancer pr. region i forhold til antallet af by- og landvirksomheder (i 
gangværende og afmeldte) der er momsregistrerede pr. region, antallet af 
afmeldte/ophørte restanter pr. region i forhold til antallet af afmeld-
te/ophørte restanter i hele landet, antallet af inddrivelige restancer i SSR 
for selskaber pr. region i forhold til antallet af selskaber pr. region, det 
samlede provenu i den enkelte region i forhold til det samlede provenu i 
hele landet, vægtede resultatmålinger på udlægsforretninger pr. region i 
forhold til vægtede udlægsforretninger for hele landet samt antal afslutte-
de sager vedrørende ”Trip, Trap, Træsko” pr. region i forhold til antallet 
af afsluttede sager vedrørende ”Trip, Trap, Træsko” for hele landet. 
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Resultat af DEA-analyse af told- og skatteregionernes opkrævning  
og inddrivelse    
Region Grundmodel (2000-

tal) 
Grundmodel (gnst. 
99-00) 

København ..................................... 0,85 0,98 
Frederiksberg .................................. 1,00 1,00 
Høje-Taastrup ................................ 1,00 1,00 
Nærum........................................... 1,00 1,00 
Esbjerg............................................ 0,68 0,76 
Frederikshavn ................................. 1,00 1,00 
Haderslev........................................ 0,73 0,75 
Helsingør........................................ 0,84 0,87 
Herning.......................................... 0,69 0,70 
Ballerup.......................................... 0,99 0,98 
Hvidovre ........................................ 1,00 1,00 
Hillerød.......................................... 0,80 0,79 
Holstebro ....................................... 0,91 0,97 
Horsens .......................................... 0,70 0,76 
Kalundborg .................................... 0,92 0,94 
Korsør ............................................ 1,00 1,00 
Køge............................................... 0,80 0,81 
Maribo ........................................... 0,71 0,75 
Næstved.......................................... 0,89 0,99 
Odense ........................................... 0,97 1,00 
Randers .......................................... 0,87 0,98 
Bornholm ....................................... 1,00 1,00 
Viborg ............................................ 0,64 0,70 
Svendborg ...................................... 0,90 1,00 
Sønderborg ..................................... 0,99 0,98 
Thisted ........................................... 0,73 0,75 
Vejle ............................................... 0,81 0,76 
Aalborg........................................... 0,83 0,86 
Århus.............................................. 1,00 1,00 
Vejet gnst. ...................................... 0,88 0,91 

 
Oversigt over best practice told- og skatteregioner og dominans i 
grundmodellen for opkrævnings- og inddrivelsesområdet (2000) 

Regioner med DEA-score = 1 (best practice) Antal dominerede regioner i alt, 
2000-tal 

Frederiksberg................................................................... 14 
Høje-Taastrup................................................................. 21 
Nærum............................................................................ 4 
Frederikshavn.................................................................. 13 
Hvidovre ......................................................................... 5 
Korsør ............................................................................. 7 
Bornholm........................................................................ 9 
Århus .............................................................................. 5 
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