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Spørgsmål 

Ministeren bedes opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 391 (folketingsåret 2016-

17), således at tal for 2018 også inkluderes i Tabel 1. 

 

Svar 

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

 

”SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser. De nye styrelser blev oprettet 

som forretningsområder i SKAT pr. 1. januar 2018, hvilket betyder, at placeringen af med-

arbejdere i SKAT ikke længere har den struktur, der var afspejlet i SAU alm. del – spørgsmål 

391 (folketingsåret 2016-17).  

 

For at opstille en retvisende opgørelse af årsværk fordelt på områder i 2018, er tal for 2018 

således ikke inkluderet i samme tabel som tallene for 2009-2017. Antallet af årsværk i skat-

teforvaltningen i 2018 er fordelt på de nye styrelser, jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Antal årsværk ansat i skatteforvaltningen i 2018 fordelt på styrelser 
 

 
 Styrelse 2018 

Administrations- og Servicestyrelsen 283 

Gældsstyrelsen 971 

Motorstyrelsen 247 

Skattestyrelsen 3.570 

Toldstyrelsen 594 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 1.021 

Vurderingsstyrelsen 550 

I alt 7.236 
 

 

 
Anmærkning: Data for 2018 er opgjort som det gennemsnitlige antal ansatte årsværk for de første fire måneder af året.   

Kilde: Opgørelsen er baseret på HR-data fra SKAT og vedrører de enkelte medarbejderes ansættelsesforhold opgjort i års-
værk. 

 

Det bemærkes, at der pr. 1. januar 2018 er flyttet 282 årsværk fra Skatteministeriets depar-

tementet til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i forbindelse med overflytningen af im-

plementeringscentrene for ejendomsvurderinger, inddrivelse og told. 

 

Fra 2009 til 2017 er det muligt af opgøre antallet af årsværk i de enkelte forretningsområ-

der i SKAT efter organisationsstrukturen for SKAT i 2017. Nedenfor er tallene for 2017 

ift. SAU alm. del – spørgsmål 391 opdateret, så de afspejler antallet af årsværk som et 

gennemsnit af hele året, jf. tabel 2. 
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Tabel 2. Antal årsværk ansat i SKAT i perioden 2009-2017 med udgangspunkt i organiseringen for 

2017 
 

 
 Forretningsområde 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kundeservice 2.707 2.809 2.658 2.523 2.242 1.994 2.023 2.045 2.184 

Indsats 3.077 2.495 2.440 2.351 2.253 2.136 2.072 1.973 2.057 

Inddrivelse 843 1.062 1.111 1.058 1.039 938 886 926 1.007 

Økonomi  387 366 356 339 359 318 297 313 309 

HR og Jura  455 481 505 475 442 403 407 429 454 

IT og data  371 332 318 299 279 336 402 443 527 

Særlige funktioner 45 56 46 36 35 8 8 8 7 

Direktion 8 6 3 4 7 7 7 8 8 

I alt 7.892 7.606 7.436 7.086 6.656 6.141 6.102 6.144 6.553 
 

 

 
Anmærkning: Data for 2009-2017 er opgjort som det gennemsnitlige antal ansatte årsværk på et år.  

Kilde: Opgørelsen er baseret på HR-data fra SKAT og vedrører de enkelte medarbejderes ansættelsesforhold opgjort i års-
værk. 

 

Der er i perioden 2009 til 2017 gennemført flere organisationsændringer, som indebærer, 

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

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

 

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

gangspunkt i organiseringen i SKAT i 2017. Opgørelsen af antal årsværk for de tidligere 

år omfatter derfor de organisatoriske enheder, som SKAT vurderer, har haft et opgave-

indhold svarende til det, der i 2017 blev varetaget af de enkelte forretningsområder.” 
 
 

 


