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Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT´s kontrol-
aktiviteter i 2015. I planen er fastlagt 122 kontrolaktiviteter, der efter 
SKAT´s opfattelse dækker alle typer af skat, moms, told og afgifter for både 
borgere og virksomheder. Aktiviteterne er rettet mod, hvad SKAT betegner 
som en ”bred vifte af problemområder”, herunder social dumping, ulovlig 
brug af skattely, sort arbejde, fejl i selvangivelsen, momskarrusselsvig m.v.  
 

En væsentlig del af SKAT´s aktiviteter drejer sig om kontrol af borgere og virksomhe-

der.  

 

Hvert år udarbejder SKAT en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virk-

somheder orientere sig om SKAT´s planlagte aktiviteter og særlige indsatsområder for 

året. På disse områder må man altså forvente, at skattevæsenet er særligt nærgående ved 

kontrolbesøg. 

 

Formålet er at sikre, at alle skatteydere betaler de korrekte skatter og afgifter - hverken 

mere eller mindre, som en skatteminister formulerede det for nogle år siden. Som noget 

nyt er det herunder en erklæret målsætning fra SKAT´s side, at SKAT i 2015 vil kon-

trollere mere målrettet og – som det siges i forordet til aktivitetsplanen – ”med respekt 

for borgere og virksomheder”.  

 

Personer 
I aktivitetsplanen sondres mellem henholdsvis borgere og virksomheder.  

http://www.v.dk/
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Nedenfor omtales nogle af de planlagte aktiviteter vedrørende personer. I Spørg om 

Penge den 28. februar 2015 omtales SKAT´s kommende aktiviteter vedrørende virk-

somheder.  

 

 

Flere og bedre tredjepartsdata 
Tredjepartsdata refererer sig til de oplysninger vedrørende konkrete borgeres indkomst-

forhold, som SKAT modtager gennem indberetninger fra en tredjepart, f.eks. fra ar-

bejdsgivere, offentlige myndigheder, penge- og realkreditinstitutter, sommerhusudlej-

ningsbureauer m.v.  

 

Indberetningerne vedrører meget betydelige beløb og dannede i 2013 grundlag for be-

regning af ca. 95,9 pct. af personskatterne. 

 

Vel næppe overraskende er det såkaldte ”skattegab”, dvs. forskellen mellem på den ene 

side den faktiske skattebetaling og på den anden side, hvad der burde have været betalt i 

skat, efter SKAT´s opfattelse faldet i takt med det stigende antal indberetninger.  

 

Indberetningerne har således stor betydning for borgernes afregning af korrekte person-

skatter.   

 

På denne baggrund er selve tilvejebringelsen af tredjepartsdata prioriteret som et selv-

stændigt indsatsområde. Dette skal ske, dels i form af kontrol af systemer og forret-

ningsgange hos de tredjeparter, der indberetter direkte i SKAT´s systemer, dvs. i eInd-

komst og eKapital. Dels ved undersøge mulighederne for at få tredjepartsindberetninger 

på nye områder. Og dels ved at udnytte tredjepartsindberetninger bedre på selvangivel-

sesfelter, hvor borgerne i dag selv skal angive beløbet.  

 

Tredjepartsindberetningerne efter dansk lovgivning omfatter i sagens natur som ud-

gangspunkt ikke virksomheder og myndigheder i andre lande. Danske skatteborgere skal 

derfor fortsat selv selvangive indkomst fra udlandet. Fra SKAT´s side er det her tanken 
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at styrke indsatsen ved større fokus på at udnytte aftalerne med andre lande om udveks-

ling af oplysninger samt en øget indsats mod ulovlig brug af skattely.  

 

 

Kontrol af selvangivelser 
Selv om mange oplysninger i selvangivelsen fremkommer gennem indberetninger fra en 

tredjepart, har borgerne fortsat pligt til at sikre, at oplysningerne på personselvangivel-

sen er korrekte.  

 

På nogle områder skal den enkelte borger endvidere selv beregne og selvangive konkre-

te oplysninger.  

 

Efter SKAT´s opfattelse drejer fejl i personselvangivelserne sig i første række om fejl i 

forbindelse med de såkaldt ligningsmæssige fradrag, således bl.a. fradrag for befordring- 

og rejseudgifter samt andre lønmodtagerudgifter.  

 

SKAT´s kontrolaktiviteter vil på denne baggrund gennem det næste års tid på generelt 

plan bl.a. omfatte forslag til systemudvikling og lovgivning, der skal bidrage til en me-

re korrekt opgørelse og selvangivelse.  

 

Ligeledes vil der blive tale om overvågning af IT-systemer med henblik på at forebygge 

og opklare misbrug i form af selvangivelse af uberettigede fradrag.  

 

For den enkelte borger vil der blive tale om kontrol af personers selvangivne fradrag 

samt ændring af eventuelle fejl i selvangivelsen. Der vil herunder være fokus på de 

selvangivelser, hvor borgeren selvangiver i modstrid med en indberetning fra en ar-

bejdsgiver, pengeinstitut eller lignende, både med henblik på at foretage en korrekt op-

gørelse af skattetilsvaret og med henblik på udvikling af systemer og ny lovgivning på 

området.  

 

Det kan tilføjes, at SKAT som et særligt indsatsområde i aktivitetsplanen for 2015 har 

medtaget kontrol af SKAT´s egne medarbejdere, og dette ikke blot for at sikre skatte-



- 4 – 
Offentliggjort d. 21. februar 2015 
 

 

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc (R) 

medarbejderens korrekte skatteafregning, men også for at værne om SKAT´s troværdig-

hed i almindelighed.   

 

 

Globalisering  
Konsekvenserne af den stigende globalisering er et andet problemområde, som SKAT i 

de kommende år vil have fokus på. Større bevægelighed for arbejdskraft, varer og kapi-

tal udgør således i sagens natur en væsentlig udfordring i forhold til en effektiv kontrol. 

. Der er tale om flerårige projekter, og skatteydere, der opererer på disse felter, skal 

næppe forvente at finde arbejdsro foreløbig.   

 

SKAT´s aktiviteter på området drejer sig bl.a. om at få fastslået, om konkrete borgere - 

både tilflyttere og fraflyttere - er skattepligtige til Danmark, og om der foreligger ulovlig 

anvendelse af skattely, f.eks. qua skjulte formuer i udlandet. 

 

SKAT vil som et led i projektet om skattely interessere sig særligt for: 

• Kommanditselskabers brug og misbrug af danske regler.  

• Salg af skattely-konstruktioner.  

• Proforma-ledelsens sæde.  

• Misbrug af lempelsesregler  

• Fonde og Trusts.  

• Fraflyttere.  

 

Et af SKATs redskaber i denne sammenhæng er brugen af internationale udvekslingsaf-

taler om skatteoplysninger. I aktivitetsplanen peges her bl.a. på aftalen om udveksling af 

oplysninger med USA, hvor tredjepartsindberetninger fra danske pengeinstitutter kan 

sendes til USA, og USA tilsvarende kan afgive sådanne oplysninger vedrørende danske 

statsborgere og virksomheder i USA. Denne udveksling vil blive påbegyndt i 2015.  

 

Det kan tilføjes, at rød blok og Dansk Folkeparti i december 2014 blev enige om en 

række initiativer på skatteområdet som et led i indsatsen mod skattely, herunder om til-

førsel af yderligere ressourcer til SKAT til denne indsats, og Skatteministeriet har den 
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26. januar 2015 offentliggjort et udkast til et lovforslag, der skal udmønte andre af de 

aftalte initiativer.   

 

 

Værdipapirer 
Et andet af SKAT´s indsatsområder er beskatningen ved salg af værdipapirer, herunder i 

første række børsnoterede aktier og/eller investeringsbeviser, obligationer og andre fi-

nansielle produkter.   

 

Området har også i tidligere år været på SKAT´s prioritetsliste, og indsatsen fortsættes 

efter det foreliggende frem til 2017.  

 

Formålet med indsatsen er toleddet - dels at rette fejl på den enkelte skatteyders selvan-

givelse og dels at udvikle systemer på baggrund af de indvundne erfaringer, så beskat-

ningen af værdipapirer fremover kan foretages automatisk på grundlag af indberetninger 

fra de finansielle institutioner.   

 

 

Bilbeskatning 

En anden genganger i SKAT´s aktivitetsplan for 2015 er forskellige facetter af bilbe-

skatningen.  

 

For det første vil SKAT fortsat kontrollere, at der er foretaget korrekt afregning af regi-

streringsafgift i Danmark. 

 

Dette skal dels ske ved at kontrollere bilforhandlere for at sikre, at der ikke flyttes avan-

ce med henblik på at minimere registreringsafgiften. Ligeledes vil der blive foretaget 

kontrol af eksportmomsgodtgørelse.  

 

Endvidere vil der – fortsat – blive gennemført kontroller sammen med politiet på offent-

lig vej af biler på danske og udenlandske nummerplader med henblik på korrekt afgifts-

berigtigelse.  
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Endelig vil SKAT fokusere på leasing af biler. Der vil således blive gennemført en in-

tensiveret indsats overfor biler, der er afgiftsberigtiget efter leasingregler, således at der 

sikres en korrekt beskatning af fri bil.  

 

En anden facet af bilbeskatningen drejer sig om, hvorvidt der er sket korrekt beskatning 

af ansatte og ejeres anvendelse af firmabiler til private formål, herunder hovedaktionæ-

rers anvendelse af selskabets bil.  

 

Også dette område har - fortsat – skattevæsenets bevågenhed.  

 

 

Fast ejendom 
Beskatning af fast ejendom omfatter en lang række forskellige problemstillinger i for-

bindelse med forskellige typer af fast ejendom, der anvendes til forskellige formål.  

 

I aktivitetsplanen er peget særligt på følgende indsatsområder: 

 

For det første korrekt betaling af ejendomsværdiskat vedrørende ejendomme, som står 

til rådighed for ejeren. 

 

Tanken er her at kontrollere og rette fejl i den enkelte skatteyders opgørelse af ejen-

domsværdiskat. Det drejer sig nærmere om opgørelsen af ejendomsværdiskat efter de 

særlige skatteregler om fritagelse for ejendomsværdiskat. Det er præciseret i aktivitets-

planen, at kontrollen ikke omfatter grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat, 

nemlig den offentlige vurdering for ejendommen.  

 

Endvidere vil der blive foretaget kontrol af skatteydernes opgørelse af fortjeneste ved 

salg af fast ejendom.  

 

Et tredje indsatsområde drejer sig om de skattemæssige forhold for skatteydere, der ud-

lejer mindre udlejningsejendomme, herunder de såkaldte ”forældrekøb”, hvor foræl-

drene som ejere af boligen driver en erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af boli-

gen til barnet. Efter SKAT´s opfattelse giver særligt ejernes anvendelse af virksomheds-
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skatteordningen problemer i forbindelse med opgørelsen af udlejningsindkomsten, da 

reglerne om beskatning efter virksomhedsskatteordningen er komplicerede sammen-

holdt med, at mange ejere selv udarbejder regnskab for virksomheden.  

 

Folketinget har her vedtaget en særlig ordning om selvangivelse af forældrenes afkast 

ved udlejningen, den såkaldte S15-ordning, som er en udvidet årsopgørelsesordning til 

erhvervsdrivende med begrænset erhvervsaktivitet. SKAT indledte i 2014 en analyse af 

borgernes anvendelse af S15 ordningen, herunder en undersøgelse af, om ordningen 

misbruges. Denne indsats vil blive fortsat i 2015 og 2016.    

 

 

Sort økonomi 
Et sidste og ligeledes tilbagevendende punkt i SKAT´s plan for kontrolaktiviteter i det 

kommende år er indsatsen mod sort økonomi.  

 

Ved sort økonomi for borgere tænkes i aktivitetsplanen på borgere, der:  

• Udfører arbejde, hvor indtægten bevidst ikke selvangives.  

• Systematisk ikke selvangiver omfattende, ikke arbejdsbestemte indtægter, pen-

geoverførsler og udlejning af ejendomme og værelser m.m.  

• Systematisk og i betydeligt omfang selvangiver mangelfulde eller vildledende 

oplysninger.  

• Er skattepligtige, men uden at være registreret i SKAT´s systemer.  

 

SKAT´s indsats på dette område omfatter for det første undersøgelser af, om borgeres 

pengeoverførsler til udlandet vedrører lovlig, beskattet indkomst. Dette projekt blev 

startet allerede i 2014 og forventes efter det foreliggende at blive fortsat frem til udgan-

gen af 2016.  

 

Endvidere omfatter SKAT´s indsats fra 2015 udvikling af systemer til identifikation af 

personer med fejlagtigt lave skatteansættelser og personer, som bevidst ikke ønsker at 

afregne korrekt skat.   
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Sort arbejde omfatter ikke vennetjenester, der lovligt kan ydes uden skattemæssige kon-

sekvenser for nogen af parterne. I 2012 blev der fastsat særlige lovregler om de lovlige 

vennetjenester, men der vil i sagens natur være grænsetilfælde, hvor det kan være van-

skeligt at afgøre, om der foreligger ulovligt sort arbejde eller lovlige vennetjenester, der 

kan ydes uden skattemæssige konsekvenser. Reglerne om vennetjenester er omtalt i 

Spørg om Penge, bl.a. den 16. juni 2012. 

 
_______ o _______ 

 


