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2. Selvanmeldelse i Danmark  

2.1 Normalt sanktionsniveau ved overtrædelse af skatte- og afgifts-

lovgivningen i Danmark 
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2.2 Selvanmeldelse i skattestrafferetten 
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Boks 2. Domme om frivillighed 
 

I SKM2002.455.ØLR findes det ikke med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at tiltalte (T) havde 
kendskab til et brev fra skattevæsnet, inden han efter 2½ år på eget initiativ lod sin virksom-
hed registrere, selvangav indtægt for 1997 og afregnede beregnet sa lgsmoms frem til decem-
ber 1998. Der var tale om en samlet forsætlig unddragelse på ca. 780.000 kr. Det anerken-
des samtidig, at T betragtes som selvanmelder, hvorefter der idømmes betinget fængsel på 4 
måneder og en tillægsbøde på 370.000 kr.  

 
I SKM2003.197.VLR havde skattevæsnet varslet kontrolbesøg på grund af manglende efter-
angivelse af moms, inden tiltalte T fik indsendt efterangivelse. T kunne derfor ikke betragtes 
som selvanmelder, selv om T også tidligere år havde indsendt efterangivelse af det endel ige 
momstilsvar, efter at virksomhedens skatteregnskab for indkomståret var udarbejdet. Forhol-
det bliver anset for groft uagtsomt, og T idømmes en bøde på 25.000 kr. for en momsunddra-
gelse på 42.824 kr. 

Kilde: Skatteministeriet, 2019.  

2.2.1 Sanktionsniveau i sager om selvanmeldelse 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

2.2.2 Tidligere frit lejde-ordning for punktafgifter  
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3. Skattemyndighedernes behand-

ling af sager om efterbetaling af 

skat  

3.1 Regler for genoptagelse af skatteansættelsen  
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Figur 1. Oversigt over fristregler 
 

Kilde: Skatteministeriet, 2019.  

3.1.1 Ansættelsesfrister 
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3.1.2 Formueretlig forældelse 
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Boks 3. Eksempel på formueretlige forældelse af ansættelsesændringer 
 

Forfaldstidspunkt for selskabsskat er den 20. november i året efter indkomståret.  
Forældelsesfrist for ordinær ansættelsesændring er således den 20. november i det 4. år ef-
ter indkomståret (3-årig forældelse)  
Forældelsesfrist for ekstraordinær ansættelsesændring er den 20.  november i det 11. år efter 
indkomståret (10-årig forældelse) 

Kilde: Skatteministeriet, 2019.  

3.1.3 Strafferetlig forældelse 
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Boks 4. Eksempel på samspil 
 

I 2010 oplyser en skatteyder til skattemyndighederne, at skatteyderens skattepligtige ind-
komst for indkomståret 2009 udgjorde 500.000 kr., selvom den reelt udgjorde 1.300.000 kr. I 
forbindelse med en kontrol i 2016 bliver skattemyndighederne bekendt med, at den oplyste 
indkomst er for lav. 
 
Fristen for at genoptage skatteansættelsen iht. til den ordinære frist i skatteforvaltningslovens 
§ 26, stk. 1, udløb den 1. maj 2013. Skattemyndighederne vurderer imidlertid, at skatteyderen 
har handlet minimum groft uagtsomt, og at betingelserne for genoptagelse iht. skatteforvalt-
ningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, derfor er opfyldt. Da der samtidig er gået mindre end 10 år fra 
skattekravets oprindelige forfaldstidspunkt, hvorved kravet ikke er forældet efter reglerne i 
forældelsesloven, kan skatteansættelsen derfor genoptages af skattemyndighederne.  
 
Skattemyndighederne vurderer samtidig, at skatteyderen kan have begået noget strafbart ved 
at oplyse om en indkomst, der er for lav, og anmelder forholdet til politiet. Da forholdet blev 
begået mere end fem år tidligere, er det forældet efter fristen i straffelovens § 93, stk. 1, nr.  
2. Politiet vurderer imidlertid, at forholdet blev begået med forsæt til at unddrage skat for 
mere end 500.000 kr., og at forholdet således først forælder i 2020 iht. straffelovens § 93, 
stk. 1, nr. 3. Politiet vælger derfor at sigte skatteyderen for overtrædelse af skattelovgivnin-
gen. 

 

Kilde: Skatteministeriet, 2019.  

3.1.4 Opgørelse af skattekravet i en genoptagelsessag 

Boks 5. Eksempel på forrentning af restskat 
 

Hvis en person fx efterdeklarerer en indkomst efter selvanmeldelsesordningen, og indkom-
sten vedrører indkomståret 2015, vil en restskat, der er resultatet af en ændret årsopgørelse, 
der udskrives den 5. oktober 2018, skulle forrentes med den nævnte rente pr. påbegyndt må-
ned fra og med den 1. september 2016 og til og med oktober 2018 (sidste påbegyndte må-
ned). Der beregnes som nævnt kun rente af restskatten og restskattetillægget – ikke af ren-
terne.  
 
Dvs. at der i eksemplet beregnes rente i 26 måneder. Hvis  det lægges til grund, at rentesat-
sen i 2016-2018 er 0,5 pct. pr. måned, bliver den samlede rente af det forhøjede skattebeløb 
+ restskattetillægget dermed 13 pct. Renten er ikke fradragsberettiget, jf. ligningslovens § 17 
A. 

Kilde: Skatteministeriet, 2019.  

Boks 6. Regneeksempel på renteberegning 
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En skatteyder får i 2018 ændret sin årsopgørelse for indkomståret 2015. Det indebærer en 
restskat for indkomståret 2015 på 10.000 kr. Procenttillægget på restskat er 4,2 pct. for ind-
komståret 2015, jf. kildeskatteloven § 61, stk. 2, 2. pkt.*  
 
Det samlede beløb, der skal forrentes vil derfor være 10.420 kr., jf. kildeskatteloven § 62 A, 
stk. 1, 3. pkt.  
 
Den rentesats, der ifølge kildeskatteloven skal beregnes af restskatten og restskattetillægget, 
består af et variabelt element (opkrævningsloven § 7, stk. 2) samt et fast element. For 2016-
18 kan renten opgøres til: 
 

År Variabelt element** Fast element Anvendt rentesats 

2016 0,11 0,4 0,5 

2017 0,12 0,4 0,5 

2018 0,03 0,4 0,4 

 
Renten beregnes pr. påbegyndt måned fra den 1. september i året efter indkomståret. Ved en 
optælling af antallet af påbegyndte måneder fra og med den 1. september 2016 og indtil den 
ændrede årsopgørelses udskrivningsdato den 5. oktober 2018 kan den samlede rente opgø-
res til: 
 

År 
Antal påbegyndte måne-

der Månedlig rente (pct.) 
Opgjort rente for året 

(pct.) 

2016 4 0,5 2 

2017 12 0,5 6 

2018 10 0,4 4 

 
Restskatten og restskattetillægget på 10.420 kr. for indkomståret 2015 vil derfor udløse en 
rente på 1.250 kr., svarende til 12 pct. af 10.420 kr.  

* Se mere på skat.dk om ”Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2015” (link).  
** Den variable rente er beregnet for de enkelte år og kan tilgås på skat.dk via link: 2016 (link), 2017 (link) og 2018 (link).  
Kilde: Skatteministeriet, 2019.  

3.2 Skattemyndighedernes behandling af selvanmeldelsessager 

3.2.1 Omfanget af selvanmeldelser i Danmark 

• 

• 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2185194&lang=da
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2185192&lang=da
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234703&lang=da
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2254204&lang=da
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• 

• 

• 

• 

3.2.2 Skattemyndighedernes håndtering af anmodninger om ændring af skatteansættelsen 

3.2.2.1 Ændring inden for den ordinære ansættelsesfrist 
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3.2.2.2 Ændring uden for den ordinære ansættelsesfrist 

3.2.2.3 Procedure ved ændring af skatteansættelsen 
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3.2.3 Den midlertidige strafnedsættelsesordning 

3.2.4 Straffesager, hvor den pågældende har anmeldt sig selv 
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Tabel 1. Afsluttede straffesager med selvanmeldelse 
 

 
Afsluttede straffesager 2014 2015 2016 I alt 

Advarsel 1 1 0 2 

    Heraf fra strafnedsættelsesordningen  1 0 0 1 

Bøde 42 4 1 47 

   Heraf fra strafnedsættelsesordningen 41 1 1 43 

Dom, tillægsbøde og frihedsstraf 1 0 1 2 

Dom – Straffeloven § 289 0 0 2 2 

Henlagt 7 3 8 18 

   Heraf fra strafnedsættelsesordningen 3 0 0 3 

Henstilling 54 17 33 104 

   Heraf fra strafnedsættelsesordningen 37 0 1 38 

I alt  105 25 45 175 

   Heraf fra strafnedsættelsesordningen 82 1 2 85 

     

 

Kilde: Skattestyrelsen, 2018.  

3.2.5 Den strafferetlige bedømmelse af sagerne 
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Boks 7. Kokken med investeringsbank i Gibraltar 
 

T var tiltalt for skattesvig i indkomstårene 2005-2013, idet T ikke selvangav kapitalindkomst 
og aktieindkomst hidrørende fra værdipapirer i udenlandsk depot. T havde via sin bankforbin-
delse oprettet to selskaber i udlandet, og det var SKATs opfattelse af selskaberne var tr ans-
parente. T unddrog herved for 734.189,84 kr. i skat. 
 
T foretog selvanmeldelse via sin advokat den 22. september 2014.  Byretten fandt T skyldig i 
skattesvig. Den fandt, at T havde holdt sig i bevidst uvidenhed, og at undladelse af at fore-
tage undersøgelser om skatteforholdene i forbindelse med sin investering i udenlandske sel-
skaber kunne tilregnes T som forsætlig. T idømtes 6 måneders betinget fængsel og en til-
lægsbøde på 367.094 kr. Dommen blev gjort betinget under henvisning til T’s høje alder, 
selvanmeldelsen og at samtlige unddragne skatter inklusive renter og gebyrer var betalt.   
 
T forklarede for landsretten, at han ikke tog midler ud af selskaberne i de relevante ind-
komstår. Han var af den opfattelse, at skattepligten først indtrådte, når han tog midler fra sel-
skaberne til Danmark. Han havde selv anmeldt forholdet via sin advokat efter at være orien-
teret om risikoen for personlig skattepligt for selskabernes kapitalindkomst.   
 
Landsretten frifandt med dissens T for forsætlig skattesvig på bevisets stilling og på bag-
grund af T’s forklaring til sagen. Det forhold at T undlod nærmere at undersøge de skatte-
mæssige forhold for selskaberne, der i øvrigt var lovligt stiftet i udlandet, var ikke nok til at 
statuere forsæt. 

Kilde: Skatteministeriet, 2019.  

3.2.6 Fremtidig behandling af selvanmeldelser 
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4. Selvanmeldelse på skatteområdet 

i andre lande 

4.1 OECD’s sammenligning af selvanmeldelsesordninger  
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4.1.1 Sammenligning af hovedtræk i 47 landes selvanmeldelsesordninger 
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4.2 Frit lejde ved selvanmeldelse i Sverige 

4.2.1 Sanktioner i Sverige 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skatteforfarandelag-20111244_sfs-2011-1244
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skatteforfarandelag-20111244_sfs-2011-1244
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Tabel 2. Antal skattetillæg (samlet skat, moms, afgifter) 
 

 
År Antal sager Samlet skattetillæg (mio. SEK) 

2013 52.000 1.077 

2014 52.000 989 

2015 53.000 953 

2016 44.000 671 

 

Kilde: Skatteverket, 2018.20 

4.2.2 Strafforfølgning i Sverige 

https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/skatternasadministration/kontrollavunderlagenforskatt.4.3152d9ac158968eb8fd2863.html#skattetillagg
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/skatternasadministration/kontrollavunderlagenforskatt.4.3152d9ac158968eb8fd2863.html#skattetillagg
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/skatternasadministration/kontrollavunderlagenforskatt.4.3152d9ac158968eb8fd2863.html#skattetillagg
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4.2.3 Statistiske oplysninger om selvanmeldelse i Sverige 

  

 

Figur 2. Antal personer som inkommit med självrättelser 
 

Kilde: Skatteverket, 2018. 
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Figur 3. Beslutade belopp för självrättelser (mio. SEK).  
 

Kilde: Skatteverket, 2018. 

4.3 Frit lejde ved selvanmeldelse i Norge 
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4.3.1 Sanktioner i Norge 
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Tabel 3. Antal administrative skattetillæg (skat, formueskat og moms) 
 

  
År 

Antal skattetillæg  
(ordinær ansættelse) 

Antal skattetillæg  
ved efterkontrol* 

2013 9.569 2.695 

2014 11.763 2.367 

2015 12.167 1.915 

2016 10.848 2.017 

2017 - 1.648 

 

Anm.: Skattetillæget ved efterkontrol kan vedrøre flere år.  
Kilde: Skatteetaten, 2018.  

4.3.2 Strafforfølgning i Norge 

• 

• 

• 

4.3.3 Statistiske oplysninger om selvanmeldelse i Norge 

Tabel 4. Anmodning om frivillig rettelser 2007-2017 
 

 År Antal sager Øget skattepligtig indkomst  

(mio. NOK) 

2007-2010 236 288,2 

2011 131 544,3 

2012 115 478,4 

2013 229 273,3 

2014 295 281,1 

2015 384 189,6 

2016 515 326,0 

2017 212 197,0 

Total 2.117 2.577,9 

 

Skatteetaten, 2018.  
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4.4 Opsummering af resultaterne af selvanmeldelse og kontrolpro-

jekter rettet mod skattely i Sverige, Norge og Danmark 

4.5 Sammenfatning af sanktionspraksis i Danmark, Sverige og Norge 
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4.5.1.1 Anvendelse af skattetillæg 
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4.5.2 Oversigt over sanktionspraksis i Danmark, Norge og Sverige 

Tabel 5. Sanktioner i Norge og Sverige 
 

 
 Norge Sverige 

Sanktion Frivillig rettelse Sanktion Frivillig rettelse 

Grov uagtsom-

hed 

(Ingen beløbs-

grænse) 

Skattetillæg eller 

straf med bøde 

eller fængsel ind-

til et år. 

Intet skattetillæg 

og ingen straf 

 

Skattetillæg eller 

ved skatteforse-

else straf med 

bøde.  

Intet skattetillæg 

og ingen straf 

 

Forsæt 

(Ingen beløbs-

grænse) 

Skattetillæg eller 

straf med bøde 

eller fængsel ind-

til to år og ved 

groft skattesvig 

(betydelige be-

løb) bøde eller 

fængsel indtil 

seks år. 

Intet skattetillæg 

og ingen straf. 

Skattetillæg eller 

ved grove over-

trædelser straf 

med fængsel fra 

seks måneder 

indtil to år og ved 

skærpende om-

stændigheder 

fængsel indtil 

seks år. 

Intet skattetillæg 

og ingen straf. 

 

Skatteministeriet, 2019.  
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Tabel 6. Sanktioner i Danmark 
 

 
 

 Normalstraf 

Skatter og generelle 

afgifter 

Normalstraf 

Punktafgifter 

Selvanmeldelse 

Grov uagtsomhed 

Ingen beløbs-

grænse 

Administrativt bødefor-

læg 

 

Bøden beregnes som 

én gang det unddragne 

beløb 

Administrativt bøde-

forlæg 

 

Bøden beregnes som 

en halv gang det und-

dragne beløb 

Ingen straf 

Forsæt 

Op til 100.000 kr. 

Punktafgifter 

 Administrativt bødefo-

relæg 

 

Bøden beregnes som 

én gange det und-

dragne beløb 

Ingen straf 

Op til 250.000 kr. 

Skatter og gene-

relle afgifter 

Administrativt bødefore-

læg 

 

Bøden beregnes som to 

gange det unddragne 

beløb 

 Under 100.000 kr: in-

gen straf 

NB: I intervallet 

100.000 kr. til 

250.000 kr. er fore-

slået en bøde på én 

gang det unddragne 

beløb 

100.000 – 500.000 

kr. 

Punktafgifter 

 Betinget eller ubetin-

get fængsel op til et 

år og seks måneder 

samt en tillægsbøde 

på en halv gang det 

unddragne beløb 

Betinget fængsel 

samt en tillægsbøde 

på en halv gang det 

unddragne beløb. 

NB: I intervallet 

100.000 kr. til 

250.000 kr. er fore-

slået en bøde på én 

gang det unddragne 

beløb 

250.000 – 500.000 

kr. 

Skatter og gene-

relle afgifter 

Betinget eller ubetinget 

fængsel op til et år og 

seks måneder samt en 

tillægsbøde på én gang 

det unddragne beløb 

 Betinget eller ubetin-

get fængsel samt en 

tillægsbøde på en 

halv gang det und-

dragne beløb 

Over 500.000 kr. 

Over 500.000 kr. 

Alle skatter og afgif-

ter 

Ubetinget fængsel op til 

otte år, jf. straffelovens 

§ 289, samt en tillægs-

bøde på én gang det 

unddragne beløb.  

Ubetinget fængsel op 

til otte år, jf. straffelo-

vens § 289, samt en 

tillægsbøde på en 

halv gang det und-

dragne beløb. 

Ubetinget fængsel op 

til otte år, jf. straffelo-

vens § 289, samt en 

tillægsbøde på en 

halv gang det und-

dragne beløb.  

 

 

Skatteministeriet, 2019. 
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5. Effekt af selvanmeldelse 

5.1 Den økonomiske litteratur om effekt af selvanmeldelse   
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5.1.1 Undersøgelser af effekten af selvanmeldelsesordninger 
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5.2 Selvanmeldelse i et kriminologisk perspektiv  
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6. OECD’s anbefalinger ved etable-

ring af selvanmeldelsesordninger  
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6.1 Formål med og valg af selvanmeldelsesordning 
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Boks 8. Formålet med selvanmeldelsesordninger i Danmark 
 

I Danmark er der udviklet en fast praksis for, at forsætlig skatteunddragelse under 100.000 
kr. og groft uagtsom skatteunddragelse (uanset beløbsstørrelse) ikke straffes, når der er tale 
om selvanmeldelse. Denne praksis hviler på strafferetlige principper om, at formildende om-
stændigheder bør medføre lavere straf. Praksis har hermed ikke sit udspring i særlige skatte-
økonomiske overvejelser.  
 
Ordningen betragtes af Skattestyrelsen som en strafnedsættelsesordning, snarere end en 
egentlig selvanmeldelsesordning. Skattestyrelsen har derfor ikke fokus på, om der er fælles 
retningslinjer for behandlingen af en ansættelsesændring i de sager, hvor ansættelsesæn-
dringen sker på den skattepligtiges eget initiativ, og hvor ændringen fører til øget skattebeta-
ling, eller til hvilket provenu det faktiske omfang af selvanmeldelsen har genereret.  
 
Medio 2012 iværksatte de danske skattemyndigheder en etårig, midlertidige strafnedsættel-
sesordning ved selvanmeldelse af indeståender på udenlandske konti. Ordningen var inspire-
ret af anbefalinger fra OECD. Der henvises til rapportens afsnit 3.2.3 for en nærmere beskri-
velse af ordningen. 

Skatteministeriet, 2019.  

6.2 Vilkår for selvanmeldelse  
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6.3 Procedurer ved selvanmeldelse  
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Boks 9. Procedure ved selvanmeldelse i Danmark 
 

Generel selvanmeldelsesordning 
Der er ikke en særlig procedure for selvanmeldelse. 
 
Skattestyrelsen kan besvare konkrete henvendelser, også anonyme, om selvanmeldelse. 
Skattestyrelsen kan svare på en konkret henvendelse om selvanmeldelse fra en rådgiver mv., 
men der eksisterer ikke en formaliseret ordning til håndtering af anonyme henvendelser ved-
rørende selvanmeldelse. 
 
Skattestyrelsen har i få tilfælde givet en foreløbig vurdering af en ansættelsesændring, idet 
en rådgiver henvendte sig på vegne af en anonym klient med en opgørelse over indtægter og 
udgifter, som tidligere ikke var blevet selvangivet i Danmark. Rådgiveren henvendte sig til 
Skattestyrelsen med henblik på at få en foreløbig vurdering af, om der var grundlag for eks-
traordinær genoptagelse, og Skattestyrelsen tilkendegav mundtligt, i hvilket omfang der 
kunne ske ekstraordinær genoptagelse, og dermed om Skattestyrelsen vurderede, at klienten 
havde handlet mindst groft uagtsomt. 
 
Skattestyrelsen fremhæver dog, at styrelsen er tilbageholdende med at besvare henvendel-
ser, som alene bygger på oplysninger og forudsætninger, som fx en rådgiver har stillet til rå-
dighed for Skattestyrelsens besvarelse, da det ikke vil  være muligt for Skattestyrelsen at ef-
terprøve oplysningerne. 
 
Uanset om Skattestyrelsen besvarer en konkret henvendelse fra en anonym selvanmelder 
eller en rådgiver mv., vil svaret under alle omstændigheder alene være af vejledende karak-
ter og dermed ikke være bindende for Skattestyrelsen. 
 
Se i øvrigt afsnit 3.2.2.3 om procedure ved ændring af skatteansættelsen, herunder selvan-
meldelse. 
 
Midlertidig selvanmeldelsesordning 
I forbindelse med den midlertidige selvanmeldelsesordning holdt skattemyndighederne i flere 
tilfælde korte møder med rådgivere på vegne af anonyme klienter forud for, at klienterne selv-
anmeldte.  
 
Det centrale omdrejningspunkt for disse møder var bl.a., hvorledes sagsforløbet ville være, 
hvilken dokumentation skattemyndighederne ønskede, og hvordan en konkret indkomsttype 
skulle beskattes. Der var desuden dialog om muligheden for tabsfradrag på værdipapirer i 
forbindelse med finanskrisen i 2008. Skattestyrelsen har oplyst, at dialogen med rådgiverne 
overordnet vedrørte spørgsmål om, hvordan sagsbehandlingen overordnet kunne forventes at 
forløbe, og indebar således ikke konkret stillingtagen til ændringer i skatteansættelserne. 

Kilde: Skattestyrelsen, 2019.  

6.4 Informationsindsamling til brug for skattemyndighedernes kon-

trolarbejde 
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Boks 10. Praksis ift. informationsindsamling ved selvanmeldelsesordninger 
 

Generel selvanmeldelsesordning  
Skattestyrelsen har oplyst, at oplysninger, der modtages i forbindelse med selvanmeldelses-
sager, ikke systematisk anvendes til at identificere mønstre og metoder, som kan være med 
at indkredse former for skatteunddragelse.  
 
Skattestyrelsen kan i dag identificere mønstre mv. ved at udarbejde såkaldte kendetegnsana-
lyser på baggrund af eksisterende sager og oplysninger om personer og virksomheder ind-
blandet i skatteunddragelse. Her kan forhold såsom særlige rådgivere, bankkonti i bestemte 
lande eller andet indgå i analysen. Skattestyrelsen kan også anvende eksisterende data (fx 
betalingsdata, CRS-oplysninger, data fra hvidvaskefterretninger mv.) til at udsøge nye svigs-
mønstre. 
 
Sådanne analyser og oplysninger kan indgå i tilrettelæggelsen af Skattestyrelsens k ontrol- og 
vejledningsindsats. Skattestyrelsen sikrer i dag overordnet set en målrettet kontrol - og vejled-
ningsindsats ved at inddele samfundsøkonomien i segmenter med hver sine karakteristika og 
skattemæssige problemstillinger. Et segment er fx Personselvangivelsen, Små og Mellem-
store Erhvervsvirksomheder, Afgifter eller International Skatteunddragelse.  
 
For hvert segment er der lagt en strategi for at imødegå regelefterlevelsesproblematikker hos 
skatteyderne så effektivt som muligt. Skattestyrelsen bruger blandt andet viden om segmen-
terne til at sikre en mere målrettet planlægning af kontrol- og vejledningsindsatsen, så de løs-
ninger, som mest effektivt adresserer de største udfordringer inden for de enkelte segmenter, 
anvendes. Dette skal forhindre fejl i skattebetalingen samt øge regelefterlevelsen fremadret-
tet. Erfaringer fra hidtidig kontrol og vejledning og analyser bliver brugt til at identificere løs-
ninger, som vurderes bedst at adressere udfordringerne.  
 
Tilgangen, som segmentstrategierne bygger på, udspringer desuden af de principper, som 
OECD lægger til grund for en effektiv skatteadministration i forbindelse med deres anbefalin-
ger om Compliance Risk Management. Principperne består af en forståelse af skatteyderad-
færden for at gøre det rigtige fra start, at inkludere skatteyderne og at designe løsninger efter 
”compliance by design”, hvilket indebærer, at skattesystemet indrettes, så det understøtter 
regelefterlevende adfærd og vanskeliggør non-compliance. 
 
Midlertidig selvanmeldelsesordning 
I forbindelse med den midlertidige selvanmeldelsesordning modtog skattemyndighederne en 
række oplysninger fra selvanmeldere, fx depotoversigter og kontoudtog. Oplysningerne blev 
brugt til at foretage ændringer af de konkrete skatteansættelser.  Oplysningerne har dog ikke 
dannet grundlag for afdækning og identificering af andre skatteunddragere. Det skyldes, at 
oplysningerne ikke havde digitale spor til og fra udlandet, hvorfor de ikke var brugbare til ud-
søgninger i skattemyndighedernes databaser.  

Kilde: Skattestyrelsen, 2019.  

6.5 Kommunikation til offentligheden  
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Boks 11. Skattestyrelsens offentlige kommunikationsplatforme 
 

Generel selvanmeldelsesordning  
Skattestyrelsen oplyser, at styrelsens praksis for strafnedsættelse – eller strafbortfald – ved 
selvanmeldelse fremgår af skattemyndighedernes Juridiske Vejledning, afsnit A.C.3.5.5.2, 
som er offentliggjort på skat.dk. Styrelsen har ikke udsendt vejledninger eller lignende til bor-
gere eller rådgivere om praksis vedrørende selvanmeldelse 
 
Skattestyrelsen oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt udarbejdelse af kom-
munikationsstrategier om selvanmeldelse. 
 
Midlertidig selvanmeldelsesordning  
Skattemyndighederne kommunikerede til offentligheden om den midlertidige selvanmeldelses-
ordning via en informationsside på skat.dk. Her kunne offentligheden læse om den midlerti-
dige selvanmeldelsesordning, ligesom der var et link til den elektroniske anmeldelsesblanket 
på informationssiden. Ved at anvende anmeldelsesblanketten kunne borgere selvanmelde via 
sikkermail i TastSelv. 
 
Skattemyndighederne oprettede også en særskilt telefonlinje til besvarelse af henvendelser 
om den midlertidige selvanmeldelsesordning. 
 
Der blev publiceret bannerreklamer med henvisning til informationssiden på skattemyndighe-
dernes hjemmeside. Sideløbende blev der kørt kortere og mere målrettede reklamekampagner 
i pressen og på internettet. 

Kilde: Skattestyrelsen, 2019.  
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7. Skattelovrådets overvejelser og 

anbefalinger  

 

 

 

 

7.1 En generel selvanmeldelsesordning for skatte- og afgiftsområdet 
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• 

• 

• 

• 

• 
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7.1.1 Skattelovrådets generelle bemærkninger til sanktion og sanktionsniveauet ved selvanmel-

delse 
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7.1.2 Frihedsstraf ved selvanmeldelse af forsætlige unddragelser 
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7.1.3 Straf ved groft uagtsomme unddragelser 
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7.1.4 Sammenhængen med fristregler og forældelse 
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7.2 En ordning med tids- og emnemæssigt afgrænset frit lejde eller 

særlig mærkbar strafnedsættelse 
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7.3 Sammenfatning 


