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Et nyt skattevæsen       

Regeringen (Venstre) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og 

Det Konservative Folkeparti har aftalt en fælles forståelse om nødvendigheden af at opbygge et nyt skat-

tevæsen samt rammerne herfor. 

*** 

Aftalepartierne noterer sig, at flere alvorlige sager har svækket borgeres og virksomheders tillid til skatte-

forvaltningen. Det skyldes særligt problemer med de offentlige ejendomsvurderinger, inddrivelsen af gæld 

til det offentlige samt svindel med refusionen af udbytteskat. Aftalepartierne konstaterer, at årsagerne til 

SKATs udfordringer bl.a. skyldes en omfattende og kompleks opgaveportefølje, forældet it, manglende 

ressourcer og kompetencer i SKAT samt en utilstrækkelig styring af økonomi og produktion. Blandt andet 

som konsekvens heraf har skattegabet de seneste år været større end målsætningen på 2 pct., og der er ikke 

på den korte bane udsigt til, at gabet mindskes.  

På den baggrund bakker aftalepartierne op om det igangsatte arbejde med at opbygge et nyt skattevæsen 

og om regeringens investeringsplan Et nyt skattevæsen, der indebærer en styrkelse af kerneforretningsområ-

derne inddrivelse, ejendomsvurderinger og told samt fundamentet for opkrævning og kontrol af skatter 

og afgifter.  

Aftalepartierne bakker desuden op om målsætningen om, at fremtidens skattevæsen skal være en skatte-

forvaltning, der er serviceorienteret og har borgeres og virksomheders behov i centrum. Det indebærer 

bl.a., at skatteforvaltningen så vidt muligt automatiserer indberetninger og er i front med at anvende bru-

gervenlige digitale løsninger til gavn for både borgere og virksomheder.  

Aftalepartierne er enige om, at målet er at få genskabt borgernes tillid til skattevæsenet, hvilket er helt 

afgørende for finansieringen af vores velfærdssamfund, såvel som at få mindsket skattegabet og minimere 

skatteunddragelse. 

Endelig er aftalepartierne enige om, at skattelovgivningen generelt skal være så enkel og gennemskuelig 

som mulig for borgere og virksomheder, hvilket det nedsatte Skattelovråd blandt andet har til opgave at 

bidrage til. 

Ejendomsområdet 

Aftalepartierne bakker op om det fortsatte arbejde, der skal sikre mere retvisende vurderinger af grunde 

og ejendomme, og at borgerne skal have adgang til en effektiv klagesagsbehandling, jf. Aftale mellem regeringen 

(Venstre) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folke-

parti om et nyt ejendomsvurderingssystem. 

EU's toldkodeks 

Aftalepartierne bakker op om udviklingen af et nyt toldvæsen, der følger af EU’s nye toldforordning, idet 

aftalepartierne dog samtidig noterer sig, at arbejdet allerede er forsinket, og at det derfor er en prioriteret 

opgave.  

Inddrivelsesområdet 

Aftalepartierne bakker op om det fortsatte arbejde med at udvikle et nyt it-inddrivelsessystem, og om den 

manuelt baserede inddrivelse, der er iværksat oven på nedlukningen af EFI. Aftalepartierne noterer sig 

samtidig, at det som led i at reetablere og styrke inddrivelsen også er nødvendigt at gennemføre en omfat-

tende forenkling af inddrivelseslovgivningen. Aftalepartierne er enige om, at inddrivelsen af gæld skal være 

mere enkel og gennemskuelig for både skattemyndighederne, borgere og virksomheder, og at lovgivningen 

skal understøtte, at hovedparten af inddrivelsesindsatsen fremadrettet kan it-understøttes. 

Derfor bakker aftalepartierne op om en række tiltag, der forenkler inddrivelseslovgivningen. Der er tale 

om at fjerne en række særregler og forenkle og harmonisere inddrivelsesreglerne, så flest mulige fordringer 

kan underkastes samme behandling. Disse forslag er vigtige i forhold til at udvikle et mere enkelt it-system 

til understøttelse af inddrivelsen og sikrer, at inddrivelsesopgaven fremadrettet kan håndteres mere effek-

tivt. 
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Regeringen konstaterer desuden, at der som led i oprydningen efter EFI-systemet vil være behov for at 

træffe beslutning om håndteringen af en stor mængde gældsposter med tvivl om deres gyldighed. Regerin-

gen vil, når grundlaget er klar, drøfte mulige løsninger med aftalepartierne. I forlængelse heraf er aftalepar-

tierne enige om at undersøge og efterfølgende drøfte mulighederne for at lade private aktører varetage en 

del af gældsinddrivelsen. 

Styrkelse af driften og kompetencerne  

Aftalepartierne konstaterer, at der herudover er behov for at tage hånd om de grundlæggende strukturelle 

udfordringer, som hele skatteforvaltningen har for at skabe et moderne og effektivt skattevæsen med bor-

gere og virksomheder i centrum. Partierne noterer sig i den forbindelse, at et centralt mål er at reducere 

skattegabet, og at Skatteministeriet vil se nærmere på mulighederne for at etablere en tættere sammenhæng 

mellem skattegabsmålet og den offentlige saldo.  

Samtidig er aftalepartierne optaget af, at der gennem udvikling af de nuværende medarbejdere og rekrut-

tering af op mod 2.000 nye medarbejdere sikres den relevante kompetencesammensætning i skattevæsenet. 

I den forbindelse finder aftalepartierne det væsentligt, at der er det efterspurgte udbud af videregående 

uddannelser samt voksen- og efteruddannelser med et skattefagligt indhold, herunder fx på professions-

bachelorniveau. 

Ny struktur for skattevæsenet 

Aftalepartierne bakker desuden op om, at det er nødvendigt med en omorganisering af skattevæsenet til 

flere styrelser med en højere grad af specialisering. Skattevæsenet skal med udgangspunkt i SKATs nuvæ-

rende lokaliseringsplan fortsat være bredt repræsenteret i hele landet og dermed bidrage til et Danmark i 

balance. I foråret 2017 vil de endelige planer for lokalisering og organisering blive præsenteret for partierne.  

Styrkelse af klagesystemet 

Der er i dag konstateret en sagspukkel på ca. 33.000 klagesager. Det betyder, at der aktuelt er – og vil være 

– udsigt til meget lange sagsbehandlingstider. Aftalepartierne er derfor enige om, at skatteklagesystemet 

skal evalueres og styrkes. Partierne noterer sig endvidere, at der igangsættes en analyse af, hvordan pro-

duktiviteten kan øges, og om de hidtidige erfaringer med den nuværende klagenævnsstruktur fra 2014 giver 

anledning til at justere strukturen, idet lægmandsstrukturen i ankenævnene ønskes bibeholdt. Resultater 

heraf vil foreligge i foråret 2017, hvorefter der vil være grundlag for en videre drøftelse. Partierne noterer 

sig endvidere, at Rigsrevisionen gennemfører en særlig undersøgelse af Skatteankestyrelsens produktivitet 

og sagsbehandlingstider mv., der vil føre til en beretning, der forventes offentliggjort i december 2016.  

Momsområdet 

Momsområdet udgør en årlig pengestrøm på mere end 500 mia. kr. Derfor er det helt centralt for finan-

sieringen af velfærdssamfundet, at der er styr på området. Skatteministeriets Interne Revision er i gang 

med en omfattende undersøgelse af området, ligesom Rigsrevisionen gennemfører en særlig undersøgelse 

af negativ moms, der vil føre til en beretning, der forventes offentliggjort i december 2016. Partierne vil 

på baggrund af de to undersøgelser drøfte mulige yderligere indsatser på området. Skatteministeriet vil 

arbejde videre med relevante tiltag på momsområdet, der kan reducere risikoen for fejl og svindel. Ligele-

des noterer aftalepartierne sig, at revisionsbranchen inddrages i det fremadrettede arbejde. 

Bekæmpelse af sort arbejde 

Folketingets Skatteudvalg nedsatte i marts 2016 en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skulle komme med 

forslag til at bekæmpe sort arbejde i Danmark. Arbejdsgruppens forslag vil blive drøftet, når Skattemini-

steriet har afleveret svar til Skatteudvalget om de enkelte forslag. Aftalepartierne noterer sig endvidere, at 

der med finansloven for 2017 er afsat midler til indsatsen mod social dumping. 

*** 

Der blev på regeringens finanslovforslag afsat en reserve på i alt 6.700 mio. kr. i 2017-2020 til en mar-

kant styrkelse af det danske skattevæsen. Heraf var 4.050 mio. kr. forudsat finansieret som led i Helheds-

planen.  
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Som led i Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften finansieres samlet set 2.350 mio. kr. af reserven i 2018-

2020 svarende til midlerne til et nyt ejendomsvurderingssystem i samme periode. Herefter udestår fortsat 

et finansieringsbidrag på samlet set 1.700 mio. kr. i 2019 og 2020. Aftalepartierne noterer sig, at reserven 

til Skatteministeriet, som den blev fremsat på finanslovforslaget, derfor nedjusteres tilsvarende i 2019 og 

2020 på finansloven for 2017. Aftalepartierne er enige om, at der skal anvises finansiering af disse midler 

for at kunne gennemføre planen i sin helhed. Regeringen skal fremlægge forslag herom.  

 

Der afsættes derfor således i alt 1.250 mio. kr. i 2017, 1.650 mio. kr. i 2018, 1.350 mio. kr. i 2019 og 750 

mio. kr. i 2020 på finansloven for 2017.  

*** 

Aftalepartierne er bevidste om, at arbejdet med at etablere et nyt skattevæsen også fortsætter efter 2020, 

og at der vil være behov for at følge op på de igangsatte tiltag. Aftalepartierne noterer sig desuden, at der 

også efter 2020 vil være behov for at investere yderligere i et nyt skattevæsen. 
 

*** 

 

Som led i arbejdet med at skabe et nyt skattevæsen vil skatteministeren tage initiativ til kvartalsvise orien-

teringer af aftalepartierne, hvor status, fremdrift og eventuelt nye tiltag kan drøftes. Principperne bag for-

ståelseskredsen bag ”SKAT ud af krisen” bæres således uændret videre.  


