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 Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat 
har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen for 2017 er ble-
vet offentliggjort i slutningen af maj 2017, og omfatter 99 aktiviteter rettet 
mod private borgere og virksomheder.  
 
Traditionen tro omtales i disse spalter nogle hovedpunkter i planen. Neden-
for omtales nogle af de aktiviteter, som berører private borgere, og i næste 
weekend de planlagte kontrolaktiviteter vedrørende virksomheder.  
 

Skat har understreget i Aktivitetsplanen, at formålet er at sikre det samlede skatteprove-

nu så effektivt som muligt. I Skats terminologi betyder det, at Skat´s indsats i første 

række prioriteres efter, hvor indsatsen har størst økonomisk virkning - og altså sikrer 

flest skattekroner i statskassen. I prioriteringen indgår herudover de konkrete opgaver, 

som Folketinget har pålagt Skat at varetage, samt hensynet til synlighed og udvikling af 

nye metoder til en målrettet indsats.  

 

Aktivitetsplanen omfatter på denne baggrund dels kontrol på de områder, hvor der 

skønnes at foreligge de største risici, og dels analyseprojekter på problemområder.  

 

 

Aktiviteter vedrørende personer 
De planlagte aktiviteter, der er rettet direkte mod personer, tager afsæt i, at personers 

årsopgørelse i stadig stigende grad er baseret på oplysninger indberettet af en tredjepart, 

f.eks. af banker, arbejdsgivere, offentlige institutioner m.v. Efter det oplyste byggede 

95,9 pct. af personskatten således på indberetninger fra tredjeparter.  

http://www.v.dk/
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Det har ført til, at Skat har koncentreret indsatsen på især to områder:  

 

 

Undersøgelse af tredjepartsdata 
For det første vil Skat videreføre indsatsen, med at øge datakvalitet og datadisciplin hos 

offentlige og private virksomheder og finansielle institutioner, der indberetter data, bl.a. 

i form af kontroller. 

 

Skat vil her koncentrere sig om de virksomheder, der har flest transaktioner med væ-

sentlige beløb, med henblik på at styrke datakvalitet og datadisciplin. 

 

 

Kontrol af borgernes oplysninger 
Dernæst vil Skat i 2017 se nærmere på de oplysninger, som de knap 900.000 privatper-

soner og ca. 365.000 erhvervsdrivende med personligt ejede virksomheder indberetter til 

Skat gennem TastSelv. Det er således erfaringen, at disse egne indberetninger indebærer 

en risiko for fejl – knap 7 pct. laver fejl. Det er efter Skat´s vurdering dog kun ca. ½ pct. 

af disse borgere, der ikke ønsker at følge reglerne.  

 

Tanken er her gennem tilfældige stikprøver at analysere, hvad Skat betegner som ”bor-

gernes regelefterlevelse”. Formålet er at få et overblik over typiske fejl samt det såkaldte 

”skattegab”, dvs. forskellen mellem på den ene side den faktiske skattebetaling og på 

den anden side, hvad der burde have været betalt, samt typiske fejl som grundlag for 

udformningen af den fremadrettede kontrolindsats.  

 

Undersøgelsen vil også omfatte borgere i Sverige, som f.eks. har indkomst eller hus i 

Danmark, og derfor er begrænset skattepligtige til Danmark. 

 

Det kan tilføjes, at der vil blive gennemført en særlig indsats vedrørende Skat´s egne 

medarbejdere, dels for at afdække konkrete overtrædelser, og dels og måske navnlig for 

- som det anføres i aktivitetsplanen - at værne om Skat´s troværdighed hos omverdenen.  
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Sort arbejde 
Et af de tilbagevendende indsatsområder er indsatsen mod den sorte økonomi.  

 

Og et af fokusområderne er borgere, der udenfor virksomhedsregi udfører arbejde uden 

at selvangive indkomsten eller driver en registreringspligtig virksomhed uden at være 

registreret hos Skat.  

 

Efter aktivitetsplanen for 2017 vil Skat fokusere på særligt 3 områder:  

 

Dels undersøgelse af personer, der hos Skat fejlagtigt er registreret med en lav eller må-

ske slet ingen indkomst. Disse personer vil herefter blive undergivet en nærmere kon-

trol.  

 

Dels opfølgning på underretninger om hvidvask fra SØIK (Bagmandspolitiet) gennem 

intensiveret kontrol af de indberettede personer og virksomheder.   

 

Og opfølgning på anmeldelser og interne kontroloplysninger gennem intensiveret kon-

trol.  

 

 

Særlige temaområder 

Udover de tiltag, der er konkret rettet mod personer, jf. ovenfor, omfatter Skats aktivi-

tetsplan for 2017 4 særlige temaområder, som er aktuelle både for personer og virksom-

heder. Det drejer sig om områderne globalisering, værdipapirer, fast ejendom og biler.  

 

 

 

I. Globalisering 
Et vigtigt fokusområde er de særlige og mangeartede problemer, der er affødt af den 

stigende globalisering.  

 

Den største udfordring for Skat er her Skat´s manglende adgang til oplysninger, således 

som det kendes fra det danske skattesystem med vidtrækkende indberetningspligter. 
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Etablering af en effektiv adgang til oplysninger, bl.a. gennem udveksling af oplysninger 

med udenlandske myndigheder, har derfor stor betydning og høj prioritet.  

 

Personer og virksomheder med aktiviteter i udlandet  
Et væsentligt indsatsområde drejer sig om at få identificeret privatpersoner og virksom-

heder med aktiviteter i udlandet med henblik på at få undersøgt, om de er skattepligtige 

til Danmark af givne indkomster og formue, herunder om der er placeret formue i skat-

tely.  

 

Indsatsen vil bl.a. omfatte vurdering og opfølgning på kontroloplysninger, som Skat 

modtager fra udlandet samt opfølgning på internationale aftaler om samarbejde mellem 

skattemyndighederne i Danmark og udlandet.  

 

Projekt ”Money Transfer”  
Endvidere vil Skat´s hidtidige kontrol af pengeoverførsler gennem det såkaldte projekt 

”Money Transfer” blive fortsat i 2017. Projektet drejer sig om, at Skat indhenter oplys-

ninger fra danske pengeinstitutter om pengeoverførsler til og fra udlandet. Oplysninger-

ne kan herefter danne udgangspunkt for nærmere undersøgelser af overførslen og den 

pågældende borger med henblik på at fastslå, om der er grundlag for at inddrage over-

førslen og eventuelt andre indkomster eller formue under dansk beskatning.  

 

Projektet har nu kørt gennem nogle år, og praksis synes at vise, at de pågældende perso-

ner og virksomheder fra Skat´s side bliver mødt med en ganske hårdhændet tilgang til 

indkomster og formue, der ikke er, men burde have været, registreret i Danmark.   

 

Udenlandske websites  
Et tredje indsatsområde er knyttet til internethandel og skal sikre, at udenlandske websi-

tes afregner korrekt til Danmark, Der vil være særligt fokus på EU fjernsalg, moms af 

elektroniske ydelser (One Stop Moms), samt skattepligt for udenlandske websites.  
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II. Værdipapirer  
Et andet temaområde drejer sig om beskatningen af personer og virksomheders gevin-

ster og tab på værdipapirer, herunder børsnoterede aktier, investeringsbeviser, obligati-

oner, finansielle instrumenter m.v. Alene værdien af noterede aktier og investeringsbe-

viser i fri depoter har Skat skønnet til ca. 527 mia. kr. i 2015 fordelt på 1,2 mio. skatte-

ydere.  

 

Mange nye investorer er endvidere ikke fortrolige med reglerne på området, der samti-

dig er kendetegnet ved en omfangsrig og kompleks lovgivning. Oveni kommer, at der 

fortsat er områder, hvor der ikke er indberetningspligt, eller som ikke understøttes sy-

stemmæssigt.  

 

Skat´s indsats på dette område vil i første række bestå i en kontrol af sager, der udvæl-

ges ud fra væsentlighed og risiko, samt, i denne forbindelse, eventuelt bistand til korrekt 

grundregistrering i Værdipapirsystemet.  

 

Herudover vil Skat bl.a. se nærmere på beskatningen af unoterede aktier, og herunder 

kontrollere omfanget og validiteten af indberettede data vedrørende unoterede aktier, 

hvor indberetningspligten blev udvidet pr. 1/1 2016. 

 

 

III. Fast ejendom 
Skats tredje tema drejer sig om fast ejendom – ikke om den offentlige vurdering af lan-

dets fast ejendomme – men om den løbende beskatning af fast ejendom.  

 

Vedligeholdelse eller forbedring af fast ejendom 
Ifølge aktivitetsplanen vil Skat i 2017 gennemføre en kontrol af borgeres og virksomhe-

ders håndtering af henholdsvis vedligeholdelses- og forbedringsudgifter på alle ejen-

domstyper. Om den skattemæssige behandling af vedligeholdelses- og forbedringsudgif-

ter se bl.a. i disse spalter den 25. marts 2017 under overskriften ”Fradrag i skat for ved-

ligeholdelse af fast ejendom”.  
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For blandede ejendomme, dvs. ejendomme, som ejeren anvender både til erhvervsmæs-

sige formål og til beboelse, vil der endvidere ske kontrol af, hvorvidt der er foretaget en 

korrekt fordeling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter på henholdsvis den er-

hvervsmæssige og den private andel af ejendommen.  

 

Salg af erhvervs- og landbrugsejendomme 
I tilknytning til en analyse af skatteforholdene ved salg af erhvervs- og landbrugsejen-

domme vil Skat endvidere foretage stikprøvekontroller af alle salg af erhvervs- og land-

brugsejendomme, der har fundet sted i 2014.  

 

 

IV. Biler 
Endelig er bilbeskatningen i forskellige former også i 2017 et særligt tema for Skat.  

 

Leasing af biler 
Måske ikke overraskende vil Skat i 2017 fortsat have fokus på leasingområdet.  

 

Der vil således blive gennemført en intensiveret indsats i forhold til leasingselskaber, 

herunder kontrol af, hvorvidt køretøjerne er afgiftsberigtiget efter leasingreglerne. For-

målet er at sikre, at afgiftsgrundlaget og beskatningsgrundlaget er opgjort korrekt.  

 

Eksport af biler 
I tilknytning til en analyse af risikoområder ved udbetaling af eksportgodtgørelse i for-

bindelse med eksport af biler vil der endvidere blive foretaget, hvad Skat betegner som 

en målrettet kontrol af udvalgte anmodninger om udbetalingsgodtgørelse fra godkendte 

virksomheder, ligesom der vil blive foretaget identitetskontroller.  

 

Endvidere vil der foretaget stikprøvekontroller af værdiansættelsen af eksporterede bi-

ler, toldsyn af biler til eksport samt fysisk kontrol i virksomheder, der eksporterer biler.  

 
_______ o _______ 

 
 


