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Skattecenter Høje- Taastrup 
 

519 medarbejdere fra tre forretningsområder: 

 

 Kundeservice – ni enheder med diverse opgaver, herunder seks 

Motorenheder. 

 Indsats – otte enheder med diverse opgaver, herunder tre enheder 

under Økonomisk Kriminalitet. 

 Inddrivelse – seks enheder med diverse opgaver. 

 

Afdelingen Motor i Høje-Taastrup 
 
Afdelingen Motor er en del af Kundeservice og har det landsdækkende ansvar 
for vurdering og værdiansættelse af motorkøretøjer samt udlevering af 
nummerplader. 
 
Motor er beliggende i Høje-Taastrup, Odense, Århus og Ålborg. 
 

Hovedopgaver 
 
Hovedopgaverne for Motor i blandt andet Høje-Taastrup er 
ekspeditionsopgaver og afgørelser. 
 
Ekspeditionsopgaver omfatter registreringsafgift og nummerplader. 
 
Afgørelsesopgaver omfatter afgørelser vedrørende registreringsafgift, 
vægtafgift og grøn afgift (miljø), herunder værdiansættelse af motorkøretøjer 
ved for eksempel import og eksport mv. 
 
Desuden løses opgaver vedrørende leasing og selvanmeldere (registrerede 
virksomheder, der selv prisfastsætter køretøjer). 
 
 

  

 
 

Faktaark 
 

Den 16. september 2013 
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Skattecenter Fredensborg 
 

303 medarbejdere på adressen fra tre forretningsområder: 

 

 Kundeservice – fire enheder med diverse opgaver. 

 Indsats – ni enheder med diverse opgaver, herunder tre enheder under  

Økonomisk Kriminalitet. 

 Inddrivelse – to enheder med diverse opgaver. 

 

Den Særlige Kontrolenhed i Fredensborg 

Indsatsen mod økonomisk kriminalitet 

 
SKAT Indsats er i gang med at omorganisere. Det sker blandt andet på 
baggrund af redegørelsen om kontrolsager, som betød, at afdelingen 
Økonomisk Kriminalitet blev nedlagt pr. 1. oktober 2013, mens SKATs 
Særlige Kontrolafdeling blev etableret.  
 
Formålet med omorganiseringen er at gøre ansvarsfordelingen mellem 
afdelinger mere tydelig. Samtidig skal omorganiseringen sikre, at borgere og 
virksomheder ikke skal føle sig kriminaliseret, før der er en tydelig indikation 
på, at der er sket en overtrædelse af straffeloven.  

SKATs særlige kontrolafdeling 

 
Opgaverne fra Økonomisk Kriminalitet er placeret i SKATs Særlige 
Kontrolafdeling og i fem nyoprettede enheder i andre afdelinger i SKAT 
Indsats. Lederne er udpeget, og processen med indplacering af medarbejdere 
er i gang.  
 
Lige nu afvikler lederne de sidste MUS-samtaler med medarbejderne, og 24. 
september 2013 beslutter SKATs Indsatsledelse, hvor de enkelte medarbejdere 
fra Økonomisk Kriminalitet skal arbejde i fremtiden.  
 
Den nye kontrolafdeling vil bestå af cirka 100 medarbejdere, hvilket er cirka 
halvdelen af de medarbejdere, der i dag er organiseret i Økonomisk 
Kriminalitet. 


