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Spørgsmål 41 

Ministeren bedes redegøre for det forventede antal ansatte i Implementeringscenter for 

Told opdelt efter år fra 2018 og indtil den fulde implementering af det nye toldkodeks. 

 

Svar 

Det forventes, at der i 2018 er i alt 124 interne årsværk i ICT. Hertil kommer et antal eks-

terne årsværk, der pt. ikke er fastlagt. Omfanget af interne og eksterne årsværk i ICT i de 

efterfølgende år er på nuværende tidspunkt forbundet med betydelig usikkerhed som 

følge af forventede ændringer i MASP’en og en kommende konsolidering af omkostnin-

gerne forbundet med EUTK forud for Forslag til Finanslov for 2019 (FFL19). Pt. skøn-

nes der en udvikling fra 161 årsværk i 2019 faldende til 67 årsværk i 2023, jf. tabel 1.   

 

Tabel 1. Estimeret antal årsværk i ICT og til EUTK-implementering i øvrigt (2018-2023) 
 

 
 (Antal årsværk) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ICT, i alt 124 161 115 105 71 67 

- Heraf interne 124 113 92 84 57 54 

- Heraf eksterne konsulenter  -* 48 23 21 14 13 

       

SKAT (manuel sagsbehandling) 27 10 1 1 0 0 

       

Total, EUTK-impl. 151 171 115 105 71 67 

- Heraf interne 151 123 92 85 57 54 

- Heraf eksterne konsulenter  -* 48 23 21 14 13 
 

 

 
Anm.: Sumafvigelser skyldes afrunding.  
* Omfanget af eksterne konsulenter i 2018 er endnu ikke afklaret, jf. ovenfor. 
Kilde: Skatteministeriet. 
 

Jf. svar på SAU alm. del spørgsmål 40 forventes omkostningerne til implementeringen af 

EUTK konsolideret forud for FFL19. Det kan give grundlag for rebudgettering af bevil-

lingen til EUTK-implementeringen, herunder også rebudgettering af antal årsværk i ICT 

fra 2019 og frem.  

 

Samtidig er der med Akt 122 af 22. juni 2017 og på FFL18 udmøntet bevilling til årsværk 

i SKAT i 2017-2021 til den del af EUTK-implementeringen, der vedrører manuel sagsbe-

handling af toldbevillinger. Skønnet på 27 årsværk i 2018 er således baseret på lønsumsbe-

villingen i 2018 på FFL18. Derudover forventes 10 årsværk i 2019 samt 1 årsværk i både 

2020 og 2021. 

 

For perioden 2019-2023 er årsværktallene baseret på en foreløbig konsolidering af om-

kostningerne til implementering af EUTK, gennemført forud for FFL18. Skønnet over 

antal årsværk er derfor forbundet med en vis usikkerhed og vil være omfattet af den 

ovennævnte konsolidering af omkostningerne til EUTK-implementeringen. 


