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/

Ann Giessing

Spørgsmål

Vil ministeren fremlægge et estimat for, hvor mange ansatte til inddrivelsesområdet det
ville kræve, hvis man ville opretholde det samme inddrivelsesprovenu, som før EFI blev
lukket?
Svar

Skatteministeriet er ikke i besiddelse af et tilstrækkeligt datagrundlag til at opgøre, hvor
mange ansatte på inddrivelsesområdet det ville kræve at opnå et inddrivelsesprovenu lig
det, som var tilfældet før inddrivelsen i it-systemet Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI)
blev afviklet. Det skyldes, at der er en række forudsætninger og faktorer, som gør, at der
ikke er en direkte sammenhæng mellem inddrivelsesprovenu og antallet af ansatte på inddrivelsesområdet.
Fx er forholdene i EFIs driftsperiode og den nuværende situation på inddrivelsesområdet
ikke sammenlignelige. Datagrundlaget i EFI er betydeligt fejlbehæftet, og der er derfor
usikkerhed om en stor del af fordringernes gyldighed (fordringernes retskraft), hvilket betyder, at der udelukkende kan inddrives på den del af fordringsmassen, som er blevet vurderet retskraftig. Det er derfor ikke muligt at opgøre, hvor stor en andel af restancerne
SKAT reelt vil kunne inddrive. Det aktuelle fravær af it-understøttelse af inddrivelsesindsatsen bevirker endvidere, at nogle af de mest effektive inddrivelsesværktøjer som fx lønindeholdelse ikke kan anvendes.
Selv om der ikke er en direkte sammenhæng mellem antal ansatte og inddrivelsesprovenuet, er der dog ingen tvivl om, at reetableringen af inddrivelsesområdet indebærer betydelige merudgifter, hvor det mest akutte behov er tilvejebringelsen af finansieringen til
udvikling af ny it-understøttelse, samt til en række større oprydningsopgaver som følge af
fejlbehæftet data i EFI.
Jeg vil derfor allerede nu appellere til Skatteudvalget om, at der i takt med den løbende
kortlægning af det nærmere ressourceforbrug relateret til inddrivelse i det nye it-system og
til oprydningsopgaverne er behov for politisk opbakning til at finde den nødvendige finansiering af bl.a. tilførsel af medarbejdere til SKAT for at kunne løse de samlede opgaver på inddrivelsesområdet.
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