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SKAT´s plan for kontrolaktiviteter i 2016 - personer © 
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
 
Skatteministeriet har for nylig offentliggjort planen for SKAT´s kontrolak-
tiviteter i 2016. I planen er stort fokus på forskellige former for svindel 
med skatter og afgifter, bl.a. gennem organiseret økonomisk kriminalitet. 
Men også andre områder har SKAT´s særlige bevågenhed.  
 
Nedenfor omtales nogle af de planlagte aktiviteter, der berører personer. I 
næste uge, d.. 9. april, omtales aktiviteter, der er rettet mod virksomheder. 
 

 

1. Kontrol af borgere 
SKAT´s direkte kontrol af enkeltpersoner i 2016 er baseret på, at langt hovedparten af 

oplysningerne om den enkelte borgers indkomster stammer fra en såkaldt ”tredjepart”, 

der har pligt til at indberette givne oplysninger til SKAT. I første række kan her nævnes 

indberetninger fra arbejdsgivere, offentlige myndigheder, penge- og realkreditinstitutter, 

forsikrings- og pensionsvirksomheder m.v.  

 

Mere end 95 pct. af personskatterne beregnes således på grundlag af oplysninger om 

indkomst, der indberettes af tredjeparter.  

 
På denne baggrund er den direkte kontrol af borgerne i 2016 og 2017 rettet mod de op-

lysninger, som borgerne selv skal indtaste oplysningerne i TastSelv, og som efter 

http://www.v.dk/
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SKAT´s hidtidige erfaringer er væsentligt fejlbehæftede. Det drejer sig bl.a. om oplys-

ninger om befordringsfradrag, indkomst fra udlandet og indkomst fra selvstændig er-

hvervsmæssig virksomhed.  

 

 

2. Fælles temaer for borgere og virksomheder 
For 2016 har SKAT udpeget konkrete problemområder, der berører både borgere og 

virksomheder. Det drejer sig bl.a. om problemstillinger knyttet til globalisering, biler, 

værdipapirer og fast ejendom. 

 

 

Globaliseringsproblemer 
Indsatsområdet globalisering drejer sig om økonomiske aktiviteter på tværs af lande-

grænser, eksempelvis indkomster og formue placeret i udenlandske skattely og internet-

handel for danske personer og virksomheder samt udenlandske virksomheder, som er 

eller burde være registreret for fjernsalg.  

 

Det overordnede formål er at finde frem til borgere med aktiviteter i udlandet og vurde-

re, om disse borgere er skattepligtige til Danmark.  

 

Udover fokus på øget samarbejde med udenlandske skattemyndigheder med henblik på 

at udveksle kontroloplysninger omfatter indsatsen behandling af modtagne oplysninger 

og iværksættelse af relevante kontrolskridt. Det efterhånden velkendte projekt Money 

Transfer, der skal afdække ikke-beskattede indtægter og formue i udlandet, har allerede 

nu været i gang i flere år og fortsættes efter kontrolplanen frem til maj 2017.  

 

For internethandel vil der fra april 2016 – april 2018 blive gjort en særlig indsats for at 

sikre, at udenlandske websites afregner korrekte skatter og afgifter til Danmark. Der vil 

herunder være særlig fokus på EU fjernsalg, moms af elektroniske ydelser (One Stop 

Moms) samt skattepligt for udenlandske websites.  
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Biler  
Beskatning og afgiftsberigtigelse af biler er en af de tilbagevendende problemstillinger 

blandt SKAT´s kontrolaktiviteter. I 2016 har aktiviteterne særligt til formål at kontrolle-

re leasing af biler. 

  

Indsatsen drejer sig bl.a. om at sikre korrekt opgørelse af grundlaget for beregning af 

registreringsafgift. Dels ved en intensiveret indsats overfor biler på danske nummerpla-

der med kontrol af, om bilerne er afgiftsberigtiget efter leasingreglerne. Og dels ved en 

indsats mod udenlandske biler for at undersøge, om bilerne er registrerings- og afgifts-

pligtige i Danmark.  

 

En anden facet af kontrollen vedrørende bilbeskatning drejer sig om spørgsmålet om, 

hvorvidt der er sket korrekt beskatning af fri bil. Dette gælder generelt, og vil i 2016 

herudover blive undersøgt i forbindelse med kontrollen af større virksomheder. Et af 

indsatsområderne her er således at sikre korrekt beskatning af goder, som selskabet har 

stillet til rådighed for hovedaktionæren i form af bl.a. fri bil. 

 

 

Værdipapirer    
Udgangspunktet for den særlige indsats på værdipapirområdet er den omstændighed, at 

en meget stor del af befolkningen ejer aktier og/eller obligationer og andre finansielle 

produkter. Efter SKAT´s opfattelse er det en ny tendens, at et så bredt udsnit af dansker-

ne investerer, og at der derfor er mange nye investorer, der ikke har et nærmere kend-

skab til de ret komplicerede regler på området. 

 

SKAT´s indsats på området vil derfor bl.a. omfatte gennemgang og korrektion af selv-

angivelser samt iværksættelse af langsigtede tiltag, så skatten i fremtiden kan beregnes 

automatisk.  

 

 

Fast ejendom 
Beskatning af fast ejendom er ligeledes et af de tilbagevendende indsatsområder. I 2016 

vil SKAT gennem tilfældige stikprøver undersøge, i hvilket omfang reglerne på området 
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efterleves. Undersøgelsen er rettet mod alle typer ejendomme og omfatter både de skat-

temæssige forhold undervejs i ejertiden og ved salg. 

 

Det må antages, at SKAT her bl.a. vil interessere sig for, om den skattepligtige avance 

og eventuel moms ved salg er opgjort korrekt, om udgifter er afholdt til fradragsberetti-

gede vedligeholdelsesudgifter eller forbedringer, om der er sket korrekt afregning af 

moms ved ændret anvendelse af faste ejendomme m.v. 

 

 

Skat ved konkurs 
Andre aktiviteter på skatteområdet drejer sig om at sikre, at der sker en korrekt beskat-

ning for personer, der er erklæret konkurs. Det betyder i praksis, at fallentens skatte-

pligtige indkomst skal adskilles fra konkursindkomsten, ligesom det skal sikres, at fal-

lentens underskud fra tidligere år ikke uberettiget fremføres til modregning i indkomst i 

konkursåret og kommende indkomstår.  

 

 

Sort økonomi  
Udover de ovennævnte særlige indsatsområder for 2016 kan nævnes, at sort økonomi i 

sagens natur er et af SKAT´s tilbagevendende indsatsområder - således også for 2016. 

Med sort økonomi tænkes på borgerområdet på de tilfælde, hvor en borger udenfor virk-

somhedsregi udfører arbejde, hvor indtægten bevidst ikke selvangives, hvor borgeren 

systematisk undlader at selvangive væsentlige, ikke arbejdsbestemte indtægter, penge-

overførsler samt udlejning af ejendomme og værelser mm., hvor borgeren systematisk 

og i betydeligt omfang selvangiver mangelfulde eller vildledende oplysninger eller gan-

ske enkelt ikke er registreret i SKATs systemer, selv om borgeren er skattepligtig.  

 

 

Overførsel af penge til udlandet 
Et af indsatsområderne i tilknytning til undersøgelse af sort økonomi er her undersøgel-

ser af, om penge, der føres ud af landet, nu også er blevet beskattet her.  
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Endvidere har der i længere tid været arbejdet med at udvikle fremgangsmåder for at 

finde frem til personer, der fejlagtigt er registreret med en lav eller slet ingen skatteplig-

tig indkomst.  

 

 

Virksomheder 
Som nævnt indledningsvist vil SKAT´s planlagte aktiviteter i 2016 vedrørende virksom-

heder blive omtalt næste lørdag. Afgrænsningen mellem på den ene side aktiviteter ved-

rørende personer og på den anden side aktiviteter vedrørende virksomheder er dog i sa-

gens natur flydende. 

 
_______ o _______ 

 

 
 


