
 

 

Genopretning: Massive investeringer i 

skattevæsenet 

En fuld genopretning af skattevæsenet vil strække sig flere år ud i fremtiden. Det gælder særligt på it-

området, hvor der er en række komplekse og risikofyldte udviklingsprojekter i gang på blandt andet 

ejendomsvurderings- og told- og momsområdet. For at sikre et velfungerende skattevæsen på lang 

sigt ønsker regeringen at skabe ro og bred politisk opbakning om skattevæsenets økonomiske ram-

mer. Med forslag til finansloven for 2021 lægger regeringen op til, at der findes en langsigtet løsning til 

prioritering og styring af skattevæsenets rammer frem til 2024. 

 

Investering i det danske skattevæsen 

Samlet vil regeringen afsætte ca. 10,5 mia. kr. til skattevæsenet i 2021. Det er ca. 1,3 mia. kr. mere i 

2021 end der ellers var lagt op til, jf. figur 1. Regeringen lægger dermed op til at udvide det historiske 

løft af skattevæsenets økonomiske rammer fra finansloven 2020. De samlede økonomiske rammer til 

skattevæsenet stiger således med ca. 1 mia. kr. fra 2020 til 2021. Rammeløftet skal ses i sammen-

hæng med en række initiativer til bedre styring af IT-området, herunder etablering af et uafhængigt IT-

tilsyn. 

 

Regeringen lægger desuden op til, at bevillingsniveauet for 2021 fastholdes i perioden frem til 2024 

for at sikre stabilitet omkring skattevæsenets økonomiske rammer. 

 

Herudover prioriterer regeringen midler til at styrke skattekontrollen med yderligere kontrolmedarbej-

dere i tillæg til de 250 medarbejdere, der blev sikret med finansloven 2020. Med de ekstra bevillinger 

sikres finansieringen til indfrielse af regeringens målsætning om i alt 1.000 nye kontrolmedarbejdere, 

der skal indfases frem mod 2024. Det betyder, at regeringen samlet set løfter Skatteministeriets ram-

mer fra 10,5 mia. kr. i 2021 til 10,9 mia. kr. frem mod 2024. 

 

Flerårig aftale om skattevæsenet 

For at skabe et solidt fundament for en langsigtet planlægning og prioritering af skattevæsenets opga-

vevaretagelse lægger regeringen samtidig op til, at der indgås en flerårig politisk aftale om skattevæse-

net. Aftalen skal prioritere opgaver og aktiviteter i skattevæsenet og sætte en retning for bedre styring 

af ministeriets it-udviklingsprojekter. Som forberedelse til en politisk aftale igangsættes et grundigt ud-

valgsarbejde med deltagelse af eksterne eksperter. Ekspertudvalget skal udarbejde et prioriteringsop-

læg, der skal danne grundlag for en langsigtet plan for skatteministeriets arbejde. 
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Figur 1. De økonomiske rammer for Skatteministeriet i finansloven 2019-2021 
 

Anm.: Alle tal er PL-reguleret til 2021-niveau 


