
 

 

Genopretning: 250 ekstra medarbej-

dere skal styrke skattekontrollen 

Regeringen er ved at reformere skattekontrollen i Danmark. Reformen indebærer et markant og histo-

risk løft af skattekontrollen, hvor der frem mod 2024 skal ansættes i alt 1.000 ekstra medarbejdere og 

oprettes otte nye skattecentre.  

 

Reformen skal sikre, at skattekontrollen i Danmark er tidssvarende, kompetent og effektiv. Det kræver 

både styrkede kompetencer, digitale værktøjer og flere og bedre data- og analyseredskaber. Det er en 

hovedprioritet for regeringen at gøre det lettere for det store flertal af borgere og virksomheder, som 

ønsker at betale den korrekte skat, og at ramme de få, der bevidst forsøger at snyde fællesskabet. 

 

Udrulningen af reformen sker i fire etaper. Regeringen har foreløbigt indgået to politiske aftaler sam-

men med alle Folketingets partier om fordelingen af de første 500 medarbejdere og oprettelsen af fire 

nye skattecentre i Fredericia, Frederikssund, Esbjerg og Viborg. 

 

Regeringen sikrede finansieringen af de første 250 medarbejdere med finansloven for 2020. Yderli-

gere 250 medarbejdere og finansieringen af den samlede reform for skattekontrol blev sikret med fi-

nansloven for 2021. I alt er der bevilget knap 800 mio. kr. årligt, når reformen er fuldt indfaset. 

 

Finansloven for 2022 udmønter reformens tredje etape og dermed ansættelsen af de næste 250 

medarbejdere til at styrke skattekontrollen i Danmark. 

 

Regeringen har fire overordnede mål med reformen af skattekontrollen.  

Flere skal betale den skat, 

de skal 

Hårdere bekæmpelse af 

økonomisk kriminalitet 

 
Øget tillid til  

skattevæsenet 

 
Nemmere at gøre det  

rigtige 

En skærpelse af skatte-kon-

trollen vil både betyde, at 

det bliver sværere for de, 

der bevidst forsøger at 

snyde og nemmere for 

dem, der gerne vil betale 

den korrekte skat. En styr-

ket skattekontrol vil med 

andre ord betyde, at flere 

betaler det, de skal og at 

Danmark dermed får flere 

penge til velfærd. 

Der skal være hårdere kon-

sekvenser ved brud på 

skattereglerne, ligesom ind-

satsen mod skatte-økono-

misk kriminalitet skal styr-

kes. Med flere ressourcer og 

øget samarbejde med an-

dre myndigheder, vil kam-

pen mod økonomisk krimi-

nalitet kunne intensiveres.

Skattekontrollen er et af de 

områder, der har størst be-

tydning for tilliden til skatte-

væsenet. En styrkelse af 

skattekontrollen vil derfor 

have en afgørende betyd-

ning for den vigtige opgave, 

det er at genoprette tilliden 

til skattevæsenet. 

For det store flertal af virk-

somheder, som ønsker at 

følge reglerne, skal det blive 

lettere at angive korrekt 

gennem bl.a. mere digitale 

og automatiserede løsnin-

ger. Herved sikrer man 

også, at risikoen bliver min-

dre for, at velvillige skatte-

ydere belemres af at blive 

udtaget til efterkontrol. 


