Genopretning: 250 ekstra medarbejdere skal styrke skattekontrollen
Regeringen er ved at reformere skattekontrollen i Danmark. Reformen indebærer et markant og historisk løft af skattekontrollen, hvor der frem mod 2024 skal ansættes i alt 1.000 ekstra medarbejdere og
oprettes otte nye skattecentre.
Reformen skal sikre, at skattekontrollen i Danmark er tidssvarende, kompetent og effektiv. Det kræver
både styrkede kompetencer, digitale værktøjer og flere og bedre data- og analyseredskaber. Det er en
hovedprioritet for regeringen at gøre det lettere for det store flertal af borgere og virksomheder, som
ønsker at betale den korrekte skat, og at ramme de få, der bevidst forsøger at snyde fællesskabet.
Udrulningen af reformen sker i fire etaper. Regeringen har foreløbigt indgået to politiske aftaler sammen med alle Folketingets partier om fordelingen af de første 500 medarbejdere og oprettelsen af fire
nye skattecentre i Fredericia, Frederikssund, Esbjerg og Viborg.
Regeringen sikrede finansieringen af de første 250 medarbejdere med finansloven for 2020. Yderligere 250 medarbejdere og finansieringen af den samlede reform for skattekontrol blev sikret med finansloven for 2021. I alt er der bevilget knap 800 mio. kr. årligt, når reformen er fuldt indfaset.
Finansloven for 2022 udmønter reformens tredje etape og dermed ansættelsen af de næste 250
medarbejdere til at styrke skattekontrollen i Danmark.
Regeringen har fire overordnede mål med reformen af skattekontrollen.
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