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Stærkere skattekontrol, styrket vejledning 

 

 

  

Tabel 1. Investeringer i bedre regelefterlevelse på skatteområdet 
 

 Mio. kr., 2018-pl 2018 2019 2020 2021 I alt 

Styrket kontrol og vejledning af små og mellem-
store virksomheder 60 60 60 60 240 

Styrket indsats på momsområdet 20 20 20 20 80 

Styrket indsats mod organiseret svindel 20 20  20 20 80 

Investeringer i alt 100 100 100 100 400 

 

Anm.: Skatteforvaltningen vil løbende prioritere deres indsats ud fra, hvad der har størst effekt på skattegabet. Derfor vil de 
afsatte beløb i tabellen kunne blive prioriteret anderledes, hvis det vurderes at være mere effektivt. 
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Bedre regelefterlevelse – moderniseret skattekontrol 

Figur 1. Eksempler på forskellige former for skattekontrol i de nye styrelser 

3 
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Styrket kontrol og vejledning af små og mellemstore virksomheder  

Boks 1. Initiativer, der kan bidrage til en bedre regelefterlevelse 

 

Initiativ Formål 

Kontrolaktioner målrettet udvalgte brancher el-

ler geografiske områder. 

Øge virksomheders oplevelse af risiko for at 

blive opdaget og sanktioneret.  Særligt fokus på 

virksomheder, som i betydeligt omfang ikke har 

orden i deres skatte- og bogføringsforhold. 

Styrket vejledning og kontrol af tredjepart Bedre og styrket kontrol af udvalgte leverandø-

rer af tredjepartsindberetninger for at minimere 

muligheden for fejl og snyd hos virksomheder.  

Opfølgning hos virksomheder, der tidligere er 

reguleret for betydelige beløb. 

Synlig opfølgning på nye indberetninger 

fra udvalgte virksomheder med tidligere 

konstaterede fejl. 

Forebyggende kontrol i form af en 

fremrykket indsats mod konkursryttere. 

Styrket registreringskontrol af nyregistrerede 

virksomheder, som oprettes med det formål at 

svindle.  

Inddatakontrol i form af digitale stop-

klodser i TastSelv. 

Hjælpe virksomheder til ikke at lave utilsigtede 

fejlindberetninger samt sikre, at virksomheder 

angiver korrekt overskud af egen virksomhed, 

etc.  

En vejledende kontrolindsats mod ny-

startede virksomheder. 

Sikre, at nystartede virksomheder ikke begår ty-

piske fejl. 

Forbedringer af eIndkomstsystemet og 

tredjepartsdata. 

Øge brugervenligheden af systemet eIndkomst 

og lukke huller, der giver problemer med man-

gelfulde indberetninger. 
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Styrket indsats på momsområdet 

Boks 2. Initiativer, der kan bidrage til en bedre regelefterlevelse på momsområdet 
 

Initiativ Formål 

Efterkontrol i form af en styrket opfølgning 

på manglende momsangivelser. 

Styrket kontrol af virksomheder, der ikke ret-

tidigt indsender ordinær momsangivelse og 

som følge deraf har fået en såkaldt foreløbig 

fastsættelse.  

Inddatakontrol i form af digitale stopklodser i 

momssystemet. 

Forhindre typiske fejl eller mangel-

fulde momsangivelser. 

Styrket datakontrol af udenlandske netbutik-

kers momsafregninger. 

Sikre, at udenlandske internetbutik-

ker angiver korrekt moms til Dan-

mark af deres salg af varer og ydel-

ser. 

 

Vejledende kontrolindsats i form af 

en oplysningskampagne mod 

moms- og kædesvig. 

Hjælpe regelrette virksomheder til at 

undgå involvering i momskarruseller.  
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Styrket indsats mod organiseret svindel 

Boks 3. Initiativer, der kan bidrage til at styrke indsatsen mod organiseret svindel  
 

 

 Stærkere fælles myndighedsindsats mod organiseret svindel: Relevante anbefalin-

ger fra tværministeriel arbejdsgruppe implementeres hurtigst muligt.  

 

 Styrket indsats mod international skatteunddragelse: Regeringen og alle partier i Fol-

ketinget står bag en aftale, der styrker indsatsen mod international skatteunddra-

gelse. Blandt andet oprettes et nyt center, der samler indsatsen på området, ligesom 

der er afsat flere ressourcer til kontrol af skattely.  

 
 Nyt område til bekæmpelse af skattesvindel og –kriminalitet: Der etableres et nyt, 

særligt område i den nye styrelse Skattestyrelsen, som vil have særskilt fokus på 

bekæmpelse af organiseret svindel og skatteøkonomisk kriminalitet.  

 


