
 

 
12. marts 2008 
LIB/SST/AFL 
J.nr. 07-402-17,  
07-402-19,  
07-333/31-11 og  
07-333/31-12 

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftaler 
for henholdsvis fuldmægtige m.fl. (DTS) i ToldSkat samt fuldmæg-
tige m.fl. (DTS) i Landsskatteretten samt aftaler om nyt lønsystem 
for henholdsvis tjenestemænd i ToldSkat og Landsskatteretten 
 
Ved forhandlinger senest den 12. marts 2008 mellem Finansministeriet, 
CO II samt Dansk Told- og Skatteforbund er parterne blevet enige om at 
forny organisationsaftalerne for henholdsvis fuldmægtige m.fl. (DTS) i 
ToldSkat samt fuldmægtige m.fl. (DTS) i Landsskatteretten samt aftaler 
om nyt lønsystem for henholdsvis tjenestemænd i ToldSkat og Landsskat-
teretten pr. 1. april 2008 på følgende vilkår:  
 
Det bemærkes, at alle forhøjelser af basisløn er angivet i 1. oktober 1997-
niveau. Alle merudgifter er beregnet i 1. april 2007-niveau. 
 

1. Det er aftalt at sammenlægge organisationsaftalen for fuldmægtige 
m.fl. (DTS) i ToldSkat med organisationsaftalen for fuldmægtige 
m.fl. (DTS) i Landsskatteretten, aftale om nyt lønsystem for tjene-
stemænd i ToldSkat og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i 
Landsskatteretten. 

 
2. Der er enighed om sproglig og strukturel forenkling af den sam-

menlagte aftale. 
 
3. Løngruppe 1, trin 1-7, for både overenskomstansatte og tjeneste-

mænd forhøjes med følgende beløb: 
 

Trin 1 forhøjes med 1.533 kr. til 187.233 kr. 
Trin 2 forhøjes med 1.597 kr. til 191.597 kr. 
Trin 3, som bliver til et 2-årigt trin 4, forhøjes med 20.631 kr. til 
217.631 kr.   
Det nuværende trin 4 forhøjes med 6.134 kr. til 217.631 kr. 
Trin 5 forhøjes med 9.151 kr. til 234.551 kr. 
Trin 6 forhøjes med 12.883 kr. til 249.983 kr. 
Trin 7 forhøjes med 4.380 kr. til 253.180 kr.  
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4. Rådighedstillægget for fuldmægtige (løngruppe 1 – tjenestemænd 
og overenskomstansatte) forhøjes med 3.000 kr. til 32.200 kr. 
 

 
5. Løngruppe 2 for tjenestemænd forhøjes med følgende beløb: 
 

Provinssatsen forhøjes med 5.000 kr. til 195.000 kr. 
Hovedstadssatsen forhøjes med 5.000 kr. til 203.000 kr. 
 
 

6. Løngruppe 3 for tjenestemænd forhøjes med følgende beløb: 
 
Sats I, provins, forhøjes med 3.500 kr. til 209.000 kr. 
Sats I, hovedstad, forhøjes med 3.500 kr. til 217.000 kr. 
Sats II, provins, forhøjes med 3.800 kr. til 223.300 kr. 
Sats II, hovedstad, forhøjes med 3.800 kr. til 230.200 kr. 
 
 

7. Løngruppe 4 for tjenestemænd gøres til en enhedssats på 242.000 
kr. 

 
 

8. Løngruppe 5 for tjenestemænd og løngruppe 2 for overenskomst-
ansatte forhøjes med følgende beløb: 

 
Sats II forhøjes med 3.500 kr. til 285.500 kr.  
 
 

9. Basislønningerne for løngruppe 6 for tjenestemænd og løngruppe 3 
for overenskomstansatte erstattes med følgende: 

 
Basislønnen aftales indenfor nedennævnte intervaller: 
 

 Basisløninterval 
Sats I  344.032 – 360.453 kr.  
Sats II 370.306 – 390.012 kr.  

  
 

 
10. Der er enighed om, at § 3, stk. 4, i både organisationsaftalen og tje-

nestemandsaftalen ændres således, at allerede ansatte, der optages 
til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet eller skatte-
faglig diplomuddannelse, som minimum bevarer deres hidtidige 
løn. 
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11. Der indsættes i § 3 i både organisationsaftalen og tjenestemandsaf-
talen en bestemmelse med følgende indhold:  

 
• Ansættelsesmyndigheden kan forhøje lønancienniteten selv 

om den hidtidige beskæftigelse ikke kan medregnes i anci-
enniteten. Det forudsættes, at en konkret vurdering af den 
ansattes arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set 
i relation til stillingen giver grundlag herfor. 

 
12. Der er enighed om, at organisationsaftalen og tjenestemandsaftalen 

ændres således, at arbejdstidsaftalen for tjenestemænd i staten føl-
ges fuldt ud. 

 
13. Der er enighed om, at parterne i perioden ser på muligheden for at 

lade hele Skatteministeriets område omfatte af aftalens dæknings-
område. 

 
14.  De samlede merudgifter udgør … 

 
15. Merudgiftskrævende ændringer træder i kraft 1. oktober 2008 forudsat, 

at der kan opnås puljefinansiering, ellers træder ændringerne i kraft den 
1. april 2009. Øvrige ændringer træder i kraft den 1. april 2008. 

 
16. Der henstår herefter ikke yderligere krav. 

 
17. Der tages økonomisk forbehold for resultatet af forhandlingerne mellem 

Finansministeriet og Centralorganisationerne.  
  

 
København den  
 
 
CO II    Finansministeriet 
    P.M.V. 
    E.B. 
 
Dansk Told- og Skatteforbund 
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