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Bedre skattekontrol – pejlemærker og forslag fra
LO, HK Stat og FSR – danske revisorer


Varig og holdbar grundbevilling til det nye skattevæsen med en markant
styrkelse af skattevæsenets kerneopgaver. Udgifterne i forbindelse med
omstrukturering skal synliggøres og holdes ude af skattevæsenets grundbevilling.



Flere ressourcer/medarbejdere/kapacitet målrettet kontrolindsatsen1: Der er
brug for flere kontroller end forudsat i regeringens plan til skattekontrol. Selve
kontrollen skal bl.a. ske på udvalgte indsatsområder ud fra en risikobaseret
vurdering (fx moms, social dumping, organiseret svindel, sort arbejde,
konvertering fra års- til skatteregnskab mv.).



Virksomheder, der bevidst omgår reglerne, skal kontrolleres: Skattekontrollen
bør i 2020 omfatte en procentandel af selskaberne, som bevidst omgår reglerne
(pt. godt 10 procent eller omtrent 70.000 virksomheder).



Dynamiske kontrolmål: Målsætningen om, at virksomheder, der bevidst omgår
reglerne, skal kontrolleres, kan nås ved at udvikle et dynamisk kontrolmål. Målet
skal sikre, at der til enhver tid er ressourcer til at opretholde et antal kontroller,
som fastholder en højere opdagelsesrisiko.



Model for skatte- og momstjek: Der sigtes mod en forsøgsordning, hvor
skattemyndigheden kan tage initiativ til et moms- og skattetjek, hvor eksterne
faggodkendte samarbejdspartnere kan assistere med en gennemgang af
virksomhedernes skatteopgørelser.



Fordele til virksomheder: Udarbejd forslag til, hvordan virksomheder der lader sig
”se over skuldrene” fx via revision eller ved brug af et skatte- og momstjek, opnår
en række fordele ift. fx sagsbehandling, hotline mv. til Skat.



Øget brug af kontrolgebyr og opfølgning: Virksomheder, der har problemer med
at rette sig efter reglerne, kan pålægges en fornyet kontrol, som finansieres via et
gebyr. Gebyret skal dække de omkostninger, der følger af den ekstra kontrol.



Bedre screening af nystartede virksomheder og virksomheder med
konstaterede skatteproblemer, konkursryttere, svindel mv. Lovgivningsmæssigt
fokus og hurtig indsats i forhold til fx indsatsen imod konkursryttere mv.

I den forbindelse er forskellige indsatsinitiativer på området glædelige – men ikke tilstrækkelige. Det gælder
særligt regeringens forslag til FFL18 om 100 mio. kr. årligt til stærkere skattekontrol og styrket vejledning. Det er
et godt men ikke tilstrækkeligt initiativ – særligt sammenholdt med at skattekontrollen vil blive en integreret del af
alle dele af skattebetalingen og opgavevaretagelsen. Det gælder også selvom der tages højde for de to aftaler om
hhv. 25 mio. kr. årligt til bekæmpelse af international skatteunddragelse og den seneste aftale om sort arbejde.
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Yderligere ressourcer til materiel kontrol i forbindelse med opstart af
virksomheder.


Regel- og ressourceeftersyn af myndighedernes mulighed for at retsforfølge
skattesnyd af særlig grov karakter.



Rekruttering, uddannelse og oplæring af medarbejdere: Fokus på rekruttering,
oplæring, omstilling og uddannelse af mange nye medarbejdere i det nye
skattevæsen, herunder finansiering af denne store opgave. Udgifterne i forbindelse
hermed skal synliggøres og holdes ude af skattevæsenets grundbevilling.

Med henblik på at opnå et mere dækkende billede af skattegabet og konsekvenserne for
råderummet ved en nedbringelse af skattegabet gennem et øget kontroltryk foreslås
derudover følgende:


Dækkende skattegabsbegreb skal udvikles og anvendes.



Udvikling af en tættere kobling mellem skattegabet og råderummet: Udvikling
af en tættere kobling til de mellemfristede fremskrivninger af den offentlige saldo
og skattegabet.
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