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Skatteministeriet. København, den 28. november 2011.

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afholdelse af merudgifter i
forhold til Akt 111 20/8 2009 vedrørende it-projektet Listesystemet, således at udviklingen kan fort-
sætte.

Det samlede udgiftsskøn for Listesystemet omfattet af Akt 111 20/8 2009 er steget fra 25,3 mio.
kr. til 33,0 mio. kr. (2011-niveau). De samlede merudgifter i forhold til Akt 111 20/8 2009 til udvik-
ling af systemet skønnes således til 7,7 mio. kr.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

b. EU har med ændringsforordningerne 143/2008 og 37/2009 til forordning 1798/2003, ændringsdi-
rektiverne 2008/8/EF og 2008/117/EF til direktiv 2006/112/EF samt direktiv 2008/9/EF besluttet, at
samtlige EU-lande skal ændre en række procedurer mv. på momsområdet. De for denne sag relevan-
te artikler i direktiverne er implementeret i dansk ret pr. 1.1.2010 i overensstemmelse med de fastsat-
te tidsfrister

Ændringerne vedrører opsamling og videregivelse af oplysninger om virksomheders handel med
varer og tjenesteydelser samt trekantshandel på tværs af grænserne i EU på månedsbasis (Listesyste-
met1) ).

Projektet er delt op på 2 faser, hvoraf den første fase er implementeret, mens den anden fase endnu
ikke er fuldt implementeret:
– Fase 1: Det skal være muligt at indberette ydelser for både Skatteministeriets medarbejdere og

virksomheder. Ligeledes skal systemet kunne modtage oplysninger på månedlig basis fra andre
EU lande.
Fase 1 er implementeret i januar 2010.

– Fase 2: Udvikling af et nyt listeangivelsessystem. Det har været nødvendigt at udvikle et nyt Li-
stesystem, da det eksisterende Listesystem ikke kan tilrettes til at efterleve EU’s krav om måneds-
indberetning samt afsendelse af data til EU på månedsbasis. Den nye løsning sætter Skattemini-
steriet i stand til fremover at løse opgaven omkring listeangivelse mere omkostningseffektivt
grundet en række forbedrede sagsgange.
Fase 2 er yderligere opdelt i en Fase 2.a og en Fase 2.b
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Fase 2.a vedrører virksomhederne angivelse af EU-salg uden moms samt indberetninger fra de
øvrige EU-lande. Fase 2.b vedrører Skatteministeriets interne administration, herunder afregning
og indsats.
Fase 2.a er idriftsat august 2011.
Fase 2.b udestår
Danmark opfylder på nuværende tidspunkt hovedparten af sine forpligtelser i forhold til EU med

implementeringen af Fase 2.a. De resterende forpligtigelser opfyldes via en midlertidig, manuel pro-
cedure indtil Fase 2.b idriftsættes.

Status på udvikling
Listesystemet er i det oprindelige Akt 111 20/8 2009 berammet til idriftsættelse 1. kvartal 2011.
Forløbet med at få udviklet det nye Listesystem og samarbejdet med udviklingsleverandøren Sy-

stematic har været tilfredsstillende. Dette har betydet at langt størstedelen af funktionaliteten af Li-
stesystemet er udviklet og leveret. Herefter udestår alene en lille del af systemet, som bl.a. baserer
sig på udviklingen af andre løsninger i Skatteministeriet. Disse løsninger leveres af CSC.

Der har under udviklingen af Listesystemet vist sig følgende udfordringer, som har medført en for-
sinkelse af projektet:
– Datakommunikation mod EU, hvor kompleksiteten i EU's tekniske løsning har været uventet høj.
– Strejke hos leverandøren CSC har forsinket idriftsættelsen af Fase 2.a.
– Integrationen af Liste-løsningen med efterangivelse på moms.

Datakommunikation med EU, hvor kompleksiteten i EU's tekniske løsning har været uventet høj
Kompleksiteten af dataudvekslingen med EU har været uventet høj og dermed mere tidskrævende

at udvikle. Derfor har der været behov for en længere udviklingstid. Dette har medført, at idriftsæt-
telsesdatoen af Fase 2 er udskudt fra 1. kvartal 2011 til 4. kvartal 2011.

Som nævnt ovenfor har Skatteministeriet derfor valgt at opdele idriftsættelsen i to faser (Fase 2.a
og 2.b) for derved at kunne idriftsætte den primære funktionalitet (Fase 2.a) hurtigst muligt. Fase 2.a
blev idriftsat i august 2011.

Strejke hos leverandøren CSC har forsinket idriftsættelsen af Fase 2.a.
Ved påbegyndelse af idriftsættelsen af Fase 2.a, der var planlagt til primo juni 2011, udbrød der

strejke hos CSC. Dette medførte en forsinkelse af idriftsættelsen af Fase 2.a frem til medio august
2011.

Skatteministeriet undersøger pt. muligheden for at kræve kompensation af CSC på grund af forsin-
kelsen af idriftsættelsen.

Integrationen af Liste-løsningen med efterangivelse på moms
Skatteministeriet er ved at ændre reglerne om efterangivelse på moms med henblik på en øget di-

gitalisering. Dette er en nødvendighed for, at der som del af Listesystemet kan udvikles og idriftsæt-
tes en rykkerprocedure, der medfører administrative lettelser for både Skatteministeriet og virksom-
hederne. Skatteministeriet forventer at idriftsætte den nye løsning vedrørende efterangivelse på
moms omkring april 2012.

Dette medfører, at den planlagte idriftsættelse af rykkerproceduren, der er en mindre del af Fase
2.b, udskydes fra 4. kvartal 2011 til den elektroniske efterangivelse for moms er implementeret i
april 2012.

Hertil kommer, at forsinkelsen på DMO kan medføre en yderligere forsinkelse af idriftsættelsen af
rykkerproceduren. DMO (debitormotoren) er Skatteministeriets nye opkrævningssystem, der er un-
der udvikling hos CSC. DMO skal opkræve rykkergebyret for manglende EU-salgsangivelse, og hvis
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DMO ikke er idriftsat, når rykkerproceduren iværksættes, vil det ikke være muligt at få opkrævet
rykkergebyret.

I forhold til EU opfylder Danmark sine forpligtelser overfor virksomhederne om at indberette må-
nedsvis, ligesom Danmark kan modtage oplysninger fra de øvrige EU-lande om EU-salg uden moms
med implementeringen af Fase 2.a

Finansudvalget har modtaget kvartalsvise statusafrapporteringer i 1 år efter tiltrædelsen af Akt 111
af 20/8 2009. Seneste kvartalsvise afrapportering dækker 2. kvartal 2010.

Økonomi
Projektet følger de regler i Budgetvejledning 2006 punkt 2.2.18 ff. om it-projekter, samt Finansmi-

nisteriets cirkulære af 12. marts 2008 om udarbejdelse af business case for digitaliseringsprojekter,
der var gældende, da projektet påbegyndtes. Projektets business case er revideret for at tage højde for
forlængelsen af projektperioden, som er en konsekvens af den forsinkede idriftsættelse.

Merudgiften til projektet skyldes nødvendigheden af at forlænge projektets udviklingsperiode.
Som beskrevet ovenfor skyldes forlængelsen af udviklingsperioden en række faktorer, herunder:
1) Udviklingen har vist sig mere kompliceret end forventet ved projektets start
2) CSCs strejke
3) Processen omkring elektronisk efterangivelse på moms
4) Forsinkelsen af debitormotoren (DMO)

Den øgede udgift for projektet omfatter primært et øget behov for interne ressourcer i Skattemini-
steriet samt behov for udviklingsmiljøer i en længere periode end beregnet.

Projektomkostninger
I Akt 111 20/8 2009 blev det estimeret, at de samlede engangsudgifter til Listesystemet omregnet

til 2011-priser ville udgøre ca. 25,3 mio. kr.
For nærværende estimeres udviklingsomkostningerne at udgøre 33,0 mio. kr.
Dette giver en fordyrelse af projektet på 7,7 mio. kr.
Heraf kan de 1,2 mio. kr. tilskrives en ændring i Skatteministeriets konteringspraksis, hvorved ud-

gifter til visse internt medgåede ressourcer, der ved budgetteringen i forbindelse med Akt 111 20/8
2009 forventedes afholdt uden for Listesystemets budget, nu konteres under systemet. Der er således
ikke tale om, at de 1,2 mio. kr. skyldes reelt forøgede udgifter.

Den reelle fordyrelse af projektet er dermed på 6,5 mio. kr.

Udviklingsomkostninger:
Mio. kr. Akt 111

2009 priser
Akt 111

2011 priser
Nyt estimat
2011 priser

Forskel
2011 priser

IT-udviklingsud-
gifter

16,5 17,1 19,4 2,3

Konsulenter 4,5 4,7 6,3 1,6
Uddannelse, rej-
ser, information
m.v.

0,4 0,4 0,2 -0,2

Lønudgifter 3,1 3,2 7,1 3,9
I alt 24,5 25,3 33,0 7,7
Differencer mellem delmængde og sum skyldes afrundinger
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IT-udviklingsomkostninger
De øgede it-udviklingsudgifter kan primært tilskrives behovet for at anvende udviklingsmiljøerne i

yderligere et år grundet forsinkelsen af projektet. Dette beløber sig til ca. 1,8 mio. kr. samt en øget
udviklingsomkostning grundet kompleksiteten i dataudvekslingen med EU på 0,5 mio. kr.

Konsulenter
Grundet forlængelsen af udviklingsperioden er omkostninger til konsulenter øget med 1,6 mio. kr.

Uddannelse, rejser, information m.v.
Behovet for rejseaktivitet i forbindelse med test mod EU har vist sig mindre end forventet, hvilket

har reduceret omkostningerne med 0,2 mio. kr.

Lønudgifter
I det oprindelige aktstykke indgik alene skøn over omkostninger til ressourcer knyttet direkte til

projektet. Skatteministeriets konteringspraksis er efterfølgende blevet ændret, så støtteårsværk også
indregnes i ressourceforbruget.

Endvidere har forlængelsen af projektperioden medført en forøgelse af omkostningerne til internt
medgåede lønudgifter.

Det medfører en samlet stigning på 3,9 mio. kr., hvor 2,7 mio. kr. kan tilskrives direkte til projek-
tomkostninger samt 1,2 mio. kr. som følge af den ændrede konteringspraksis, jf. nedenstående over-
sigt.

Mio. kr. Akt 111
2011-priser

Nyt estimat ved
uændret konte-

ringspraksis

Nyt estimat ved
ændret konter-

ings-praksis
Ressourceforbrug 3,2 5,9 7,1

Driftsomkostninger:
Eftersom der endnu ikke er indgået driftskontrakt omkring Fase 2, er der fortsat en mindre usik-

kerhed omkring estimatet for driftsomkostningerne.
Som følge af mindre ændringer i forbindelse med udviklingen af systemet har det vist sig muligt at

nedlukke yderligere et system knyttet til det gamle Listesystem. Dette var ikke forudsat i det oprinde-
lige aktstykke, og dermed opnås en yderligere besparelse på 1,3 mio. kr. årligt, når det nye Listesy-
stem er fuldt implementeret.

Business case
Den samlede business case for projektet fremgår af nedenstående tabel.
I Akt 111 20/8 2009 indgik for Listesystemet en løbende negativ effekt efter udvikling på 0,2 mio.

kr. Med de ovennævnte ændringer bliver projektets løbende effekt efter udvikling på 1,1 mio. kr./år.
Projektet går således fra en negativ til positiv løbende effekt efter udvikling.

Samlet Business Case
Mio. kr. 2008

-2010
2011 2012 2013 2014

Listesystemet -9,9 -20,8 -3,4 1,1 1,1
Akkumuleret effekt -9,9 -30,7 -34,0 -32,9 -31,8
- akk. afvigelse til
akt 111

19,5 1,4 -1,8 -0,4 0,9
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* Business casen er udgiftsbaseret – og holdt i 2011 priser.

Samlet Business Case (fortsat)
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018
Listesystemet 1,1 1,1 1,1 1,1
Akkumuleret effekt -30,6 -29,5 -28,3 -27,2
- akk. afvigelse til
akt 111

2,3 3,6 5,0 6,3

* Business casen er udgiftsbaseret – og holdt i 2011 priser.

Samlet risikovurdering
Risikofaktor (område) Akt 111 20/8 2009 Status 4. kvartal 2012
Økonomi 2 2
Organisation 1 1
Teknisk løsning 1 3
Leverandør 1 3
Interessenter 3 2
Samlet risikovurdering 1 2

Økonomi
Risikoscoren fastholdes. Projektets business cases er blevet revideret som følge af forsinkelserne.

Grundet projektets snarlige afslutning forventes der ikke yderligere økonomiske konsekvenser for in-
vesteringsbudgettet. Der er dog endnu ikke indgået en driftskontrakt, hvilket gør, at der er en risiko
for, at driftsomkostningerne kan blive større end estimeret.

Organisation
Risikoscoren fastholdes. Projektets gennemførelse har været vanskeliggjort af Skatteministeriets

interne mangel på særlige kompetencer, hvorfor det har været nødvendigt at anvende eksterne konsu-
lenter. Skatteministeriet har efterfølgende kørt en ansættelsesproces, hvor der er ansat medarbejdere
med de rette it-kompetencer.

Teknisk løsning
Risikoscoren forhøjes fra 1 til 3. Dette skyldes, at Listesystemet skal implementeres på Skattemi-

nisteriets infrastrukturplatform. Infrastrukturplatformen er udviklet af CSC, mens Listesystemet er
udviklet af Systematic. Dette medfører en øget risiko i driften, da CSC som driftsleverandør ikke har
et indgående kendskab til Listesystemets opbygning. Skatteministeriet har forsøgt at reducere denne
risiko ved tidligt at involvere CSC i processen.

Leverandør
Risikoscoren forhøjes fra 1 til 3. Skatteministeriet har til udviklingen af Fase 2 valgt Systematic

som udviklingsleverandør. Samarbejdet med Systematic har været tilfredsstillende.
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Der har dog vist sig udfordringer vedrørende driftsleverandøren (CSC), der har vanskeligheder
med at få gjort Fase 2.b produktionsklart. Dette komplicerer idriftsættelsen, hvilket er baggrund for
en forhøjet risikoscoren.

Interessenter
Risikoscoren nedjusteres fra 3 til 2. Dette skyldes, at Danmark opfylder størstedelen af sine for-

pligtigelser overfor EU. Ved idriftsættelsen af Fase 2.b opfyldes alle EU-krav til fulde. Indtil dette er
i drift, benyttes en midlertidig, manuel procedure, hvorved kravene fra EU opfyldes.

Specifikation af udgifter
Dispositionen medfører ikke merudgifter i 2011.
Merudgifterne i efterfølgende finansår på samlet 7,7 mio. kr. påregnes afholdt af den bevilling, der

måtte blive fastsat på § 09.11.01. Koncerncentret

c. Aktstykket forelægges, da de samlede omkostninger vedrørende udviklingen af Listesystemet for-
øges med over 10 % i forhold til det oprindeligt tiltrådte budget vedrørende Listesystemet, jf. Akt
111 20/8 2009. Der er således tale om en væsentlig ændring af projektet jf. BV 2006 punkt 2.2.18.1.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Skatteministeriet kan afholde mer-
udgifter på 7,7 mio. kr., således at it-projektet vedrørende udviklingen af Listesystemet kan fortsætte,
idet udgiften vil blive afholdt af den bevilling, der måtte blive fastsat for § 09.11.01. Koncerncentret
på kommende bevillingslove.

Dispositionen medfører ikke merudgifter i 2011.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger

København, den 28. november 2011

THOR MÖGER PEDERSEN

/ Jens Madsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 08-12-2011
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1) Listesystemet har fået navnet: EU-salg uden moms (internt også kaldet DK-Vies).
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