
 

 

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. 

Flere skal betale den skat, 

de skal 

Hårdere bekæmpelse af 

økonomisk kriminalitet 

 
Øget tillid til  

skattevæsenet 

 
Nemmere at gøre det  

rigtige 

En skærpelse af skatte-

kontrollen vil både betyde, 

at det bliver sværere for de, 

der bevidst forsøger at 

snyde og nemmere for 

dem, der gerne vil betale 

den korrekte skat. En 

styrket skattekontrol vil med 

andre ord betyde, at flere 

betaler det, de skal og at 

Danmark dermed får flere 

penge til velfærd. 

Der skal være hårdere 

konsekvenser ved brud på 

skattereglerne, ligesom 

indsatsen mod skatte-

økonomisk kriminalitet skal 

styrkes. Med flere 

ressourcer og øget 

samarbejde med andre 

myndigheder, vil kampen 

mod økonomisk kriminalitet 

kunne intensiveres.

Skattekontrollen er et af de 

områder, der har størst 

betydning for tilliden til 

skattevæsenet. En styrkelse 

af skattekontrollen vil derfor 

have en afgørende 

betydning for den vigtige 

opgave, det er at 

genoprette tilliden til 

skattevæsenet. 

For det store flertal af 

virksomheder, som ønsker 

at følge reglerne, skal det 

blive lettere at angive 

korrekt gennem bl.a. mere 

digitale og automatiserede 

løsninger. Herved sikrer 

man også, at risikoen bliver 

mindre for, at velvillige 

skatteydere belemres af at 

blive udtaget til efterkontrol. 


