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Spørgsmål 

Ministeren bedes opgøre antallet af ansatte i SKAT, der beskæftiger sig med inddrivelse, 

fra 2011 til nu. 

 

Svar 

Jeg beklager, at det endelige svar på spørgsmålet først fremsendes nu. Den sene besvarelse 

skyldes, at datagrundlaget for besvarelsen afventede en endelig konsolidering i SKAT.   

 

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT: 

 

”SKAT Inddrivelse blev etableret som organisatorisk enhed den 1. april 2013, hvor inddri-

velsesområdet overgik fra at være regionalt organiseret til at være landsdækkende.  

 

Fra 2011-2017 er det, efter nedenfor beskrevne organisatoriske afgrænsning, muligt at op-

gøre antallet af årsværk i SKAT Inddrivelse, jf. tabel 2. 

 

Tabel 1. Antal årsværk i SKAT Inddrivelse i perioden 2011-2017 
 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal årsværk  1.111 1.058 1.039 938 886 926 1.050 
 

 
 

Anmærkning: Organiseringen af  inddriv elsesopgav en er ændret f lere gange i perioden, hv ilket bety der at opgørelsen ov er 

tid er præget af  usikkerhed. Data f or 2011-2016 er opgjort som det gennemsnitlige antal ansatte årsv ærk på et år. Data f or 

2017 er opgjort som gennemsnitsberegning f or de f ørste f ire måneder af  året.  
  

Kilde: Opgørelsen er baseret på HR-data og v edrører de enkelte medarbejderes ansættelsesf orhold opgjort i årsv ærk.  

 

Der er i perioden 2011 til 2017 gennemført flere organisationsændringer, som indebærer, 

at den organisatoriske afgrænsning af inddrivelsesområdet løbende er blevet ændret, og 

data om antal ansatte årsværk på området er derfor ikke fuldt sammenlignelige over tid. 

 

For at skabe en vis sammenlignelighed i data i perioden er svaret udarbejdet med ud-

gangspunkt i den aktuelle organisatoriske afgrænsning af SKAT Inddrivelse. Opgørelsen 

af antal ansatte årsværk for de tidligere år omfatter derfor de organisatoriske enheder, 

som SKAT vurderer, har haft et opgaveindhold svarende til det, der i dag varetages af 

SKAT Inddrivelse.” 


