Flerårig aftale om skattevæsenet
Gennem de seneste år har et bredt flertal af Folketingets partier foretaget massive investeringer i det
danske skattevæsen. Ambitionen er at sikre et effektivt og velfungerende skattevæsen, hvor alle betaler den skat, de skal.
Regeringen ønsker at skabe bred politisk opbakning om skattevæsenets økonomi, prioritering af opgaver og styring af it. Derfor lægger regeringen op til at indgå en flerårig politisk aftale om skattevæsenet
for 2023 til 2027.
Formål med en flerårsaftale:
•

Ro om skattevæsenets økonomi: En flerårsaftale skal skabe ro om skattevæsenets mange
store opgaver, som vil tage flere år at få på plads. Det gælder eksempelvis på ejendomsområdet og på told- og momsområderne.

•

Realisme i skattevæsenets opgavevaretagelse: Det er vigtigt, at skattevæsenet arbejder
efter realistiske tidsplaner, og at der er realisme i, hvad skattevæsenet kan forventes at håndtere parallelt, eksempelvis på it-området.

•

Tilstrækkelige ressourcer til at løfte skattevæsenets opgaver: En flerårig aftale om skattevæsenets samlede økonomiske bevillinger skal sikre, at der er nok medarbejdere, og at der
foretages de nødvendige investeringer og prioriteringer.

Som forberedelse til en flerårig aftale igangsatte regeringen i forbindelse med finansloven for 2021 et
udvalgsarbejde med deltagelse af eksterne eksperter. Ekspertudvalget afgav anbefalinger i april 2022
med rapporten Anbefalinger til flerårsaftale for skattevæsenet. Regeringens oplæg til en flerårsaftale
tager udgangspunkt i anbefalingerne.
Fokuspunkter til forhandlinger om en flerårsaftale for skattevæsenet
Regeringen vil investere i et velfungerende skattevæsen. Derfor lægger regeringen op til et samlet bevillingsniveau i størrelsesordenen 11,7-12,5 mia. kr. årligt til Skatteministeriet fra 2023 til 2027, jf. figur
1.
Det samlede bevillingsniveau består af de allerede afsatte bevillinger på finanslovsforslaget for 2023,
herunder yderligere prioriteringer til skattevæsenet, samt et yderligere finansieringsbidrag, som skal
forhandles med aftalepartierne bag en flerårsaftale.

Figur 1. Regeringens oplæg til samlet fremadrettet bevillingsniveau for Skatteministeriet
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Anm.: Alle tal er PL-reguleret til 2023-niveau.

Regeringens forslag til centrale elementer i en flerårsaftale:
•

Stabile rammer om skattevæsenets økonomi: Regeringen foreslår, at der fastsættes flerårige økonomiske rammer for 2023-2027. Udgangspunktet vil være det bevillingsniveau,
der er i dag, og at skattevæsenet kan arbejde med en langsigtet plan. De økonomiske rammer ligger inden for ekspertudvalgets anbefalinger.

•

Fastholde en styrket vejledning og kontrol af borgere og virksomheder: Regeringen og
et bredt flertal af Folketingets partier har gennem de seneste år reformeret skattekontrollen
i Danmark. Regeringens udgangspunkt i de politiske forhandlinger vil være, at den styrkede
kontrol og vejledning videreføres i de kommende år.

•

Modernisering af skattevæsenets kritiske it-systemer: En række af skattevæsenets kritiske it-systemer er stabile i drift, men samtidig så komplicerede og forældede i design, at de
betegnes som legacy-systemer. Det er afgørende for den fremtidige stabile drift af det danske skattevæsen, at det prioriteres, at disse systemer løbende udskiftes eller moderniseres.

•

Loft over aktiviteter og ny tilgang til styring på it-området: Ekspertudvalgets analyse viser,
at der er blevet sat flere it-aktiviteter i gang i skattevæsenet, end der er kapacitet til at løfte.
Regeringen foreslår et loft over it-aktiviteter, ny tilgang til styring og samspil med det politiske niveau.
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