
 

 

Skærpet indsats mod virksomheders 

brug af skattely og skatteunddragelse 

Brugen af skattely og skatteunddragelse er fortsat en udfordring for Danmark og for det internatio-

nale samfund. Det er derfor vigtigt at sikre, at de danske skattemyndigheder hele tiden har de res-

sourcer og redskaber, der skal til for effektivt at kunne bekæmpe skattely og international skatte-

unddragelse. 

 

Senest er indsatsen mod skattely og international skatteunddragelse styrket med i alt 100 ekstra 

medarbejdere som følge af Aftale om styrket skattekontrol. De nye medarbejdere skal arbejde 

med en række forskellige områder, som alle relaterer sig til skattely og international skatteunddra-

gelse, jf. boks 1. 

 

Et af de områder, hvor der er brug for en særskilt og målrettet indsats, er virksomheders brug af 

skattely og andre former for international skatteunddragelse. Skattestyrelsen har allerede i dag en 

målrettet og effektiv indsats mod overførsel af skattepligtige overskud til udlandet, som de sene-

ste 10 år blandt andet har resulteret i nettoforhøjelser af virksomheders skattepligtige indkomst 

for mere end 80 mia. kr. 

 

Udfordringer med eksempelvis unddragelse af selskabsskat stiger i takt med den stigende globa-

lisering, og hvert år risikerer statskasser verden over at gå glip af store summer, hvis ikke kontrol-

len på området prioriteres både nationalt og internationalt. Derfor skal indsatsen skærpes. Det 

sker blandt andet via de initiativer, som følger af Aftale om styrket skattekontrol. Samlet set gen-

nemføres blandt andet følgende initiativer: 

 

• Styrket kontrol: Som en del af Aftale om styrket skattekontrol tilføres der ca. 15 ekstra medar-

bejdere til kontrol- og analyseaktiviteter på selskabsområdet. De ekstra medarbejderne skal 

være med til at give området både et fagligt og et ressourcemæssigt løft. 

 

• Nyt center med fokus på blandt andet international selskabsskat: International selskabsskat er 

yderst kompliceret, og kontrollen med området kræver en høj grad af specialisering og faglig 

viden. Som en del af regeringens oplæg til en reform af skattekontrollen oprettes derfor et nyt 

center, der blandt andet skal arbejde fokuseret med international selskabsskat. Centeret vil be-

stå af i alt ca. 75 eksisterende såvel som nye medarbejdere. Centeret får til hovedopgave at 

imødegå nogle af de udfordringer, som den stigende globalisering giver for afregning af sel-

skabsskat og skal bidrage til at styrke kontrollen af blandt andet international selskabsskat, 

transfer pricing og moms. 

 

• Ny analyseenhed: En ny, specialiseret analyseenhed i centeret får til opgave at identificere, ud-

søge og afdække de største risici på området for på den måde at kunne målrette kontrolarbej-

det og sikre, at skattemyndighederne altid har den relevante viden om internationale trends og 

nye internationale risikoområder. 

 



 
Side 2 af 2 

• Risikoafdækning. Regeringen ønsker samlet set at styrke skattekontrollen med 1.000 årsværk 

frem mod 2024 som en del af en samlet reform af skattekontrollen i Danmark. Som grundlag for 

prioritering af de ekstra årsværk gennemføres der en struktureret afdækning af, inden for hvilke 

områder der er den største risiko for fejl og svindel. Risikoafdækningen skal blandt andet be-

lyse, hvorvidt der er behov for at styrke det internationale område yderligere med henblik på at 

dæmme mere effektivt op for skattely og international skatteunddragelse. 

 

• Aktiv indsats internationalt: Skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning, herunder gen-

nem brugen af skattely, er grænseoverskridende problemer og kræver derfor internationale løs-

ninger. Derfor arbejder regeringen målrettet på at styrke det internationale skattesamarbejde 

ved at gå foran og via en proaktiv indsats præge de fælles løsninger i en mere ambitiøs retning. 

Dette ses eksempelvis i de seneste konklusioner fra ØKOFIN-Rådet om det fremtidige arbejde, 

hvor en aktiv indsats fra, blandt andet, dansk side har resulteret i, at der nu er sat en endnu 

mere ambitiøs retning for det europæiske samarbejde på skatteområdet. 

Boks 1. Fordeling af årsværk i 2020 til skattely og international skatteunddragelse 
 

Bekæmpelse af international skatteunddragelse og kompleks svig 

Ca. 30 medarbejdere 

Mere målrettet indsats over for international skattesvig, blandt andet via styrket systematisk anven-

delse af data om grænseoverskridende skatteunddragelse fra andre lande og internationale leaks . 

 

Kontrol og analyseaktiviteter på selskabsområdet 

Ca. 15 medarbejdere 

Styrket indsats overfor de udfordringer, som den stigende globalisering giver for afregning af selskabs-

skat og styrket kontrollen af bl.a. international selskabsskat, transfer pricing og moms. 

 

Styrket kontrol med finanssektoren og aktieprojekt for selskabsområdet 

Ca. 10 medarbejdere 

Styrkelse af den traditionelle kontrol af den finansielle sektor samt af en tidlig dialog, der kan bidrage til 

at forebygge efterfølgende langvarige skattesager. Desuden styrkes kontrolindsatsen på værdipapirom-

rådet, der skal bidrage til at sikre korrekt aktiebeskatning af selskaber.  

 

Beskatning af udenlandsk indkomst 

Ca. 15 medarbejdere 

Indsatsen styrkes med henblik på dels at styrke valideringen af udenlandske data og dels den efterføl-

gende kontrol af, om udenlandske oplysninger er angivet korrekt.  

 

Beskatning af værdipapirer og styrket pensionsbeskatning 

Ca. 30 medarbejdere 

Området er præget af ny og kompleks lovgivning, som blandt andet. betyder en stor risiko for fejl. Derfor 

styrkes området med øget vejledning samt kontrol af angivelser på området.  

 


