Genopretning: Løft af historiske investeringer i skattevæsenet
Regeringen vil genoprette tilliden til skattevæsenet. Borgere og virksomheders tillid til, at enhver svarer
sit, er helt afgørende for skattemoralen i Danmark.
Regeringen har samlet løftet Skatteministeriets rammer med ca. 2,7 mia. kr. mere, end der var lagt op
til, da regeringen tiltrådte. Med finansloven for 2020 annullerede regeringen et planlagt rammefald på
650 mio. kr., og hævede samtidig de økonomiske rammer med ca. 1 mia. kr. Med finansloven for 2021
blev rammerne igen hævet med ca. 1 mia. kr. i forhold til året før. Med forslag til finanslov for 2022 foreslår regeringen at styrke skattevæsenet yderligere.
Løft af investeringerne i det danske skattevæsen
Regeringen vil løfte skattevæsenets økonomiske rammer i 2022 med ca. 350 mio. kr. til i alt ca. 11 mia.
kr. Regeringen lægger dermed op til at fastholde og løfte bevillingsniveauet for 2022, og samtidig sikrer
regeringen rammeniveauet i de kommende år, jf. figur 1.
Figur 1. De økonomiske rammer for Skatteministeriet i finansloven 2019-2022

Anm.: Alle tal er PL-reguleret til 2022-niveau.
På finansloven for 2019 indgik overenskomstområdet ikke i Skatteministeriets samlede rammer.

Rammeløftet omfatter 200 mio. kr. til ansættelse af 250 kontrolmedarbejdere som et led i regeringens
reform af styrket skattekontrol og en merbevilling på 230 mio. kr. Samtidig foretages enkelte rammereduktioner som følge af generelle besparelser på konsulenter mv.
Derudover har regeringen igangsat et arbejde om en flerårig aftale for skattevæsenet for at skabe ro og
stabilitet om skattevæsenets økonomi og prioritering af ressourcer.
Genopretning af akutte it-problemer
Regeringen gennemførte i 2019 et eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer. Eftersynet havde
fokus på ejendomsområdet, opkrævningsområdet, gældsområdet samt told- og momsområderne,
hvor der i de kommende år skal implementeres nye EU-regler, som stiller store krav til skattevæsenet.
Folketingets partier har gennem flere år arbejdet for at genoprette de kritiske områder og styrke skattevæsenet. Eftersynet viste dog, at arbejdet med områderne var mere omfattende og ressourcekrævende end hidtil antaget, og at flere opgaver ville strække sig over længere tid end planlagt. Det var
nødvendigt at skyde færdiggørelsen af en række projekter og investere massivt i skattevæsenet.
En væsentlig del af de historiske investeringer i skattevæsenet er derfor gået til at genoprette skattevæsenets problemområder. Det gælder blandt andet udviklingen af et nyt it-system til gældsinddrivelse og et nyt ejendomsvurderingssystem.
Samtidig er styringen og tilsynet med it-projekter på skatteområdet strammet. Regeringen har etableret et uafhængigt it-tilsyn, der løbende vil trykprøve større it-projekter og føre tilsyn med skattevæsenets it-område. Derudover er der oprettet en whistleblowerordning. Den strammere styring gælder
både projekternes økonomi, eksterne it-leverandører og håndteringen af de væsentligste risici.
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