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Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for, hvordan medarbejderne i SKAT (årsværk) er fordelt på 

forskellige områder og opgaver, herunder hvor mange medarbejdere der er til kontrol af 

momsbetalinger, af virksomhedsskat, af diverse refusionsordninger, af privat skatteund-

dragelse og af virksomhedsskatteunddragelse. 

  

Svar 

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

 

”SKATs medarbejdere (årsværk) er fordelt på seks organisatoriske enheder kaldet forret-

ningsområder samt direktion og særlige funktioner. Nedenfor er antallet af årsværk for-

delt på forretningsområder pr. 1. marts 2017, jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Antal årsværk ansat i SKAT pr. marts 2017 
 

 
 Område Antal 

Kundeservice 2.108 

Indsats 2.013 

Inddrivelse 1.059 

IT og Data 496 

HR og Stab 469 

Økonomi 309 

Særlige funktioner (herunder Borger- og Retssikkerhedschef) 22 

Direktion 7 

I alt 6.482 
 

 

 
Anmærkninger: Tallene baseres på udtræk ov er organisatorisk placering af  ansatte årsv ærk i SKAT pr. 1. marts 2017 v ia 
statens lønsy stem SLS.  

 

Det bemærkes, at de efterspurgte opgaver og områder (kontrol af momsbetalinger, af 

virksomhedsskat, af diverse refusionsordninger, af privat skatteunddragelse og af virk-

somhedsskatteunddragelse) primært vedrører det samme forretningsområde, nemlig 

SKAT Indsats. SKAT anvender dog ikke den angivne opgavekategorisering, og det er så-

ledes ikke muligt at isolere antal årsværk på de efterspurgte opgaver og områder, da flere 

af opgaverne overlapper hinanden og derfor ikke kan opgøres særskilt. 

 

SKAT udarbejder årligt en plan for kontrolaktiviteter, som udtrykker SKATs prioritering 

af kontrolaktiviteter på indsatsområdet. Den senest udgivne plan Kontrolaktiviteter 2016 – 

Styrket regelefterlevelse på skatteområdet af 3. marts 2016 kan findes på SKATs hjemmeside.” 
 

 


