
 

 

Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF har indgået en fælles forståelse om at skabe bedre rammer for SKATs 
opgavevaretagelse. 

 
Partierne noterer, at der har været nogle meget alvorlige enkeltsager, som borgere og virksomheder 
oplever som urimelige, og som svækker tilliden til skatteforvaltningen. Det drejer sig aktuelt om 
udfordringerne i SKAT med ”Et Fælles Inddrivelsessystem” og svindel på udbytteområdet.  
 
Partierne tilslutter sig, at der tilføres nødvendige resurser til SKAT for at håndtere de akutte udfordringer på 
inddrivelsesområdet, og ser positivt på, at der igangsættes et arbejde med at gennemgå reglerne med 
henblik på at forenkle inddrivelsesopgaven. Partierne konstaterer også, at der tages en række andre skridt, 
som har til hensigt at opbygge et nyt og bedre inddrivelsessystem. Der er derfor indtil videre enighed om, 
at SKAT fortsat skal varetage opgaven med at inddrive offentlige restancer. Det kan potentielt give 
væsentlige stordriftsfordele og skal sikre en ensartet opgavevaretagelse af høj kvalitet.   
 
Partierne tager også til efterretning, at der gennemføres en række initiativer for at styrke kontrollen med 
refusion af udbyttebetalinger til udenlandske investorer. Der lægges vægt på, at lovgivningen på området 
er robust, og at SKATs adgang til oplysninger om udbytter mv. er tiltrækkelig til at sikre den nødvendige 
kontrol.  Partierne lægger til grund, at de problemer med kontrolarbejdet, som afdækkes i rapporten fra 
Intern Revision i Skatteministeriet, bliver adresseret effektivt. Partierne ser positivt på, at Rigsrevisionen går 
ind i sagen om udbytterefusion, og partierne vil drøfte Rigsrevisionens redegørelse, når den foreligger. 
 
Generelt står SKAT med væsentlige strukturelle udfordringer. Det gælder ikke mindst i forhold til IT-
understøttelsen af skatteforvaltningen, men også på andre vigtige områder. Partierne konstaterer, at der er 
igangsat et større arbejde med henblik på at styrke SKATs opgavevaretagelse, og partierne bakker op om 
dette arbejde. 
 
Partierne er enige om, at det er vigtigt, at Danmark har en effektiv og driftssikker skatteforvaltning, hvor 
borgernes retssikkerhed prioriteres højt. Det er vigtigt, at der skabes ro om SKATs arbejde. Ellers kan det 
blive svært at fastholde og rekruttere de medarbejdere, som skal håndtere de store udfordringer, som 
skattemyndighederne står overfor.   
 
Der etableres en følgegruppe i regi af finans- og skatteministeren med deltagelse af finans- og 
skatteordførerne og Skatteudvalgets formand. Følgegruppen mødes en gang hvert kvartal i 
Finansministeriet med henblik på at drøfte udfordringer og fremdrift på SKATs område.  
 


