Genopretning: Markant løft af
skattekontrollen
Regeringen har som en af sine klare ambitioner at sikre, at Danmark igen får en velfungerende
skatteforvaltning som danskerne kan have tillid til. En afgørende forudsætning for at komme i mål med
den ambition er at sikre en stærk og tidssvarende skattekontrol. Derfor vil regeringen gennemføre en
samlet reform af skattekontrollen.
En helt central del af reformen er at sikre flere skattefaglige medarbejdere. Derfor ønsker regeringen, at
der skal ansættes i alt 1.000 nye medarbejdere til skattekontrollen frem mod 2024. Med finansloven
for 2020 sikrede regeringen sammen med SF, Enhedslisten og Radikale finansieringen til de første
250 medarbejdere og et enigt Folketing indgik aftale om, at fokus i første etape af reformen skal være
en styrket indsats mod hvidvask, skattely, international skatteunddragelse og på momsområdet.
Med udspillet til finansloven for 2021 lægges der op til, at der investeres yderligere 200 mio. kr. årligt til
styrket skattekontrol. Samtidig lægges der op til et langsigtet rammeløft, der skal sikre finansieringen af
den samlede reform og de i alt 1.000 ekstra medarbejdere.
En samlet reform af skattekontrollen skal sikre, at vi får en stærk skattekontrol, der er synligt til stede,
og en fremtidsparat skattekontrol der er på forkant med de krav, som samfundsudviklingen stiller til en
moderne skatteforvaltning.
Regeringen har fire overordnede mål med reformen af skattekontrollen. Mål, som det er ambitionen,
skal indfries i de kommende år i takt med, at reformen implementeres.
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