Danskernes modstand mod sort
arbejde vokser
SORT ARBEJDE: Danskernes accept af skattesnyd og sort arbejde falder. Modstanden mod sort arbejde er størst, hvis der er virksomheder
involveret, mens den er mindst, hvis det sorte arbejde udføres mellem
privatpersoner.
Danskerne er i stigende grad negativt indstillede, når det kommer til skattesnyd og sort arbejde. Det viser tal fra en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik har udført for
SKAT, jf. boks 1.
Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema
med svarmuligheder fra 1 til 10, hvor 1 er udtryk for ”helt uacceptabelt”.
Accepten af sort arbejde, målt på fire forskellige spørgsmål, er faldet fra 2006 til 2013 og

ligger i dag på et meget lavt niveau.
Adspurgt om, i hvor høj grad man kan acceptere, at en privat husholdning får udført sort arbejde af et firma, er resultatet i 2013 på 1,8. Det
er et fald på 0,6 point siden 2006, hvor det
tilsvarende tal var 2,4, jf. figur 1.
Adspurgt om, hvorvidt man kan acceptere, at et
firma får udført sort arbejde af et andet firma, er
niveauet i 2013 på 1,5. I 2006 var det samme tal
på 1,9.

Figur 1. Danskernes accept af sort arbejde
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Anm: Vurderet på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ”helt uacceptabelt”, og 10 er ”accepterer i høj grad”.
Kilde: Interviewundersøgelse gennemført ultimo 2013 for SKAT af Danmarks Statistik samt tidligere undersøgelser.
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Størst modstand mod virksomheders sorte arbejde
Danskernes holdning til forskellige typer af sort
arbejde varierer imidlertid. Hvis der er en virksomhed indblandet i det sorte arbejde, så
mener 4 ud af 5 danskerne, at det er helt uacceptabelt.

person for en anden privat person, jf. figur 2.
Tendensen er således, at danskernes modstand mod sort arbejde er størst, hvis der er
tale om sort arbejde, hvor der er virksomheder
involveret.

Omvendt er modstanden mindre, hvis der er
tale om sort arbejde udført af en privat
Figur 2. Andel af borgere, der slet ikke kan acceptere forskellige typer af sort arbejde
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Anm: Vurderet på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ”helt uacceptabelt”, og 10 er ”accepterer i høj grad”
Kilde: Interviewundersøgelse gennemført ultimo 2013 for SKAT af Danmarks Statistik.

Stor modstand mod skattesnyd
Danskernes skattemoral ligger i det hele taget
på et højt niveau. Det gælder ikke kun i forhold
til sort arbejde, men også i forhold til skattesnyd samt ønsket om at blive opfattet som en,
der ikke snyder med skatten.

niveauet i 2013 på 4,4.

På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for størst
modstand, er danskernes modstand mod skattesnyd i 2013 på 4,8, jf. figur 3.

Dette billede understøttes af SKATs undersøgelse af borgernes regelefterlevelse, som viser,
at også den reelle forekomst af skattesnyd for
borgere ligger på et meget lavt niveau.

Danskernes skattemoral, målt på de to
spørgsmål, har ligget på et højt og nogenlunde
uændret niveau de sidste par år.

Adspurgt om, hvor vigtigt det er at blive opfattet
som en person, der ikke snyder med skatten, er
Figur 3. Borgernes skattemoral (2013)
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Kilde: Interviewundersøgelse gennemført ultimo 2013 for SKAT af Danmarks Statistik.
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Virksomheder afviser skattesnyd
Modstanden mod skattesnyd er ligeledes høj
blandt de danske virksomheder. På en skala fra
1 til 5, hvor 5 er udtryk for størst modstand, er
virksomhedernes modstand mod skattesnyd i
2013 på 4,8, jf. figur 4.

virksomhedens omdømme at blive opdaget i
skattesnyd, er niveauet i 2013 på 4,2.
Virksomhedernes skattemoral, målt på de to
spørgsmål, har ligget på et højt og nogenlunde
stabilt niveau de senere år.

Adspurgt om, hvorvidt det vil være dårligt for
Figur 4. Virksomheders skattemoral (2013)
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Kilde: Interviewundersøgelse gennemført ultimo 2013 for SKAT af Danmarks Statistik.

Boks 1. Undersøgelse af borgernes holdning til skattesnyd og sort arbejde

Interviewundersøgelsen er gennemført ultimo 2013 for SKAT af Danmarks Statistik. Spørgsmålene
i figur 1 og 2 blev besvaret på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ”helt uacceptabelt”, og 10 er ”accepterer i høj grad”.
I deres fulde længde havde spørgsmålene formen:
 I hvilken grad kan du acceptere, at man snyder i skat, såfremt man har muligheden
 I hvilken grad kan du acceptere, at en privat husholdning får udført sort arbejde af et firma
 I hvilken grad kan du acceptere, at et firma får udført sort arbejde af en privatperson
Spørgsmålene i figur 3 og 4 er udregnet som et simpelt gennemsnit i et indeks på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er
udtryk for en holdning, der udtrykker høj regelefterlevelse.

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 – København K

Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i
formatet Aktuelle skattetal, som sætter fokus på aktuelle
skatteøkonomiske emner.

Telefon +45 3392 3392
Mail
skm@skm.dk
www.skm.dk

Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister,
undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse
for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold.

