
 

 

 

 

Modernisering af skattekontrolloven 
 
Skattekontrolloven er oprindelig fra 1946 og er siden blevet ændret flere gange. Nu lægger 

skatteministeren op til en egentlig modernisering af loven. 

 

Formålet med moderniseringen er at skabe tidssvarende hjemler, herunder kontrolhjem-

ler, og en moderne, sammenhængende og gennemtænkt lov. Målet er en skattekontrollov, 

der er overskuelig og nem at forstå for såvel skatteydere som myndighederne. 

 

Der har været rejst kritik af SKATs anvendelse af kontrolhjemlerne samt af, at SKAT har 

ganske vide beføjelser til at udøve kontrol og indhente oplysninger. Moderniseringen skal 

bidrage til at sikre balancen mellem effektive kontrolhjemler på den ene side og sikring af 

borgernes retssikkerhed på den anden side. 

 

Regeringens målsætning er, at kommunikation mellem borgere, virksomheder og det 

offentlige fremover skal foregå digitalt. Digitalisering skal derfor tænkes ind i modernise-

ringen af skattekontrolloven, der så vidt muligt skal være teknologineutral og fremtidssik-

ret. 

 

Arbejdet opdeles i fire delanalyser om følgende områder af skattekontrolloven: 

 

 Oplysningspligter. Bestemmelser om tredjemandsoplysninger, dvs. hvor tredjemand 

er forpligtet til på SKATs anmodning at afgive oplysninger om en navngiven 

person til brug for skattekontrollen. 

 

 Selvangivelsespligter. Bestemmelser om skatteyders selvangivelsespligter og oplys-

ningspligter, dvs. hvornår skatteyder selv skal afgive en oplysning, samt regler om 

skatteyderens egen oplysningspligt på anfordring i forbindelse med kontrol af 

selvangivelsen. 

 

 Straffebestemmelser. Bestemmelser om straf for overtrædelse af de materielle be-

stemmelser i de to foran nævnte afsnit. 

 

 Indberetningspligter. Bestemmelser om automatiske indberetningspligter, dvs. hvor 

tredjemand er forpligtet til uopfordret at indberette oplysninger til SKAT til brug 
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for dannelse af årsopgørelsen, fx lønoplysninger fra arbejdsgivere og renteoplys-

ninger fra penge- og realkreditinstitutter. 

 

De fire delanalyser udarbejdes sideløbende og vil indgå i arbejdet med udarbejdelsen af 

lovforslag til modernisering af skattekontrolloven. 

 

Arbejdet forankres i en ekspertgruppe og et moderniseringsforum 

Til arbejdet med moderniseringen af skattekontrolloven nedsættes en ekspertgruppe samt et 

moderniseringsforum bestående af eksterne interessenter. 

 

 Ekspertgruppen vil bestå af professor Jan Pedersen, professor Gorm Toftegaard 

Nielsen og SKATs Borger- og retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard. Ekspert-

gruppen vil blive inddraget løbende og tæt i arbejdet. 

 

 Moderniseringsforummet vil bestå af en række eksterne interessenter. Advokatrådet, 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CEPOS, Danske Advokater, Dansk Erhverv, 

DI, Finansrådet og FSR – danske revisorer vil blive inviteret til at deltage.  

 
Moderniseringsforummet vil blive inddraget, inden arbejdet med hver af de fire 

delanalyser begyndes, således at medlemmerne af moderniseringsforummet kan 

komme med kommentarer og input til særlige problemstillinger, de ønsker fokus 

på i arbejdet. Moderniseringsforummet vil blive inddraget igen, når hver af de fi-

re delanalyser foreligger med henblik på en drøftelse heraf. 

 

I juni 2014 indkaldes ekspertgruppe og moderniseringsforum til opstartsmøde. Der sigtes 

mod at fremsætte lovforslag til modernisering af skattekontrolloven til oktober 2015. 


