Kontroletape 4: 250 nye medarbejdere
skal styrke skattekontrollen
Regeringen er ved at reformere skattekontrollen i Danmark. Reformen indebærer et markant og historisk løft af skattekontrollen, hvor der frem mod 2024 skal ansættes i alt 1.000 nye medarbejdere og
oprettes otte nye skattecentre.
Reformen skal ikke alene sikre mere kontrol. Den sigter mod at ændre skattekontrollen strukturelt, så
den bliver mere effektiv og tidssvarende ved brug af nye digitale værktøjer og data- og analyseredskaber. Det skal være lettere for det store flertal, der gerne vil gøre det rigtige, og sværere for de få, der
bevidst forsøger at snyde fællesskabet.
Reformen udrulles i fire etaper. Det skal sikre, at rekrutteringen af de mange nye medarbejdere sker i
et fornuftigt tempo. Foreløbigt har et politisk flertal indgået aftaler om de tre første etaper og dermed
ansættelsen af 750 nye medarbejdere i skattevæsenet.
I forlængelse af forslag til finanslov for 2023 udmøntes 200 mio. kr. til fjerde og sidste etape af kontrolreformen. Dermed sikres ansættelsen af de sidste 250 nye medarbejdere og åbningen af skattecentre
i Svendborg og Frederikshavn.
Regeringen har fire overordnede mål med reformen af skattekontrollen.
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