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Spørgsmål

I forhold til rapporterne fra SKAT Intern Revision bedes ministeren oplyse, hvem der
har bestilt rapporterne, hvem i SKAT og i Skatteministeriet der bliver forelagt rapporterne, hvem der har ansvaret for at rette op på eventuelle kritikpunkter i rapporterne,
hvem der har ansvaret for, at der bliver fulgt op på, at rettelserne og ændringerne er foretaget, og hvad Skatteministeriets rolle er i forhold til at sikre, at der bliver fulgt op på rapporterne.
Svar

Rammerne for Skatteministeriets Interne Revision (SIR) er reguleret i ”Aftale i henhold til
rigsrevisorlovens § 9 om den interne revision inden for Skatteministeriets område”. Aftalen blev oversendt til Skatteudvalget den 7. september 2015.
1) Hvem bestiller rapporterne:
SIRs opgaver fremgår af kapitel 4 i ovennævnte aftalte, og det fremgår blandt andet heraf,
at ”den interne revision udfører revisionen af regnskaberne under Skatteministeriet og forvaltningen af de
opgaver, der er henlagt til administrationen af samme… Den interne revision planlægger revisionen ud fra
væsentlighed og risiko… Departementschefen kan anmode den interne revision om at udføre særlige revisionsopgaver”. SIR forelægger og drøfter sin arbejdsplan med Rigsrevisionen.
2) Hvem forelægges rapporterne i SKAT og Skatteministeriet:
Af kapitel 3 i ovenstående aftale fremgår det, at ”den interne revision rapporterer til departementschefen og Rigsrevisionen om den udførte revision. Den interne revision rapporterer ligeledes til den
reviderede virksomheds ansvarlige ledelse”.
I SKAT forlægges kritiske revisionsrapporter for SKATs direktion, som udpeger en ansvarlig direktør for opfølgning. I Skatteministeriet forelægges alle rapporter for afdelingschefen for Koncernstyring i departementet. Rapporterne giver et vigtigt input til det overordnede risikobillede, der løbende udvikles i departementet og gennem dialogen med
SKATs øverste ledelse. Departementschefen bliver løbende orienteret om risikobilledet.
3) Hvem har ansvaret for at følge op på kritikpunkter i rapporterne:
Af kapitel 5 i ovenstående aftale fremgår det, at ”erklæringer og beretninger afgives til virksomhedens ledelse, og fremsendes tillige til departementet og Rigsrevisionen”.
Den reviderede virksomheds ledelse – det vil sige SKATs, Skatteankestyrelsens eller Spillemyndighedens ledelse – har ansvaret for at følge op på rapporterne. SIR vedligeholder
desuden løbende en database over status for anbefalinger i SIRs rapporter.
4) Hvad er Skatteministeriets rolle i forhold til at sikre opfølgningen:
Af kapitel 2 i ovenstående aftale fremgår det, at ”den interne revision er et led i Skatteministeriets
overordnede styring”. Skatteministeriet skal føre tilsyn med SKAT, og Intern Revisions uafhængige rapporter bidrager, jf. ovenfor, til departementets samlede risikobillede af SKAT.
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SIR orienterer afdelingen for Koncernstyring i departementet, hvis der opstår væsentlige
problemer med opfølgningen på SIRs anbefalinger, eller hvis styrelserne benytter deres
mulighed for at afvise SIRs anbefalinger, fordi de er uenige heri.
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