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Flere virksomheder tror, de kan slippe
afsted med at snyde med skat og sort
arbejde
Nye tal fra SKAT viser et drastisk fald i andelen af virksomheder, der oplever en reel risiko for
at blive opdaget i at snyde med skat og sort arbejde. Kun en tredjedel af virksomhederne
oplever en stor eller meget stor opdagelsesrisiko.

VIRKSOMHEDERNES OPDAGELSESRISIKO FALDER
Ifølge SKATs årlige holdningsundersøgelse føler færre virksomheder en reel fare for at blive opdaget
i skattesnyd og sort arbejde. Andelen af virksomheder som oplever opdagelsesrisikoen ved snyd
med skat, moms eller afgifter ”stor” eller ”meget stor”, er faldet med 18 procentpoint fra 56 pct. af
virksomhederne i 2016 til 38 pct. af virksomhederne i 2017. I samme periode er der sket et
tilsvarende fald for sort arbejde fra 42 pct. til 31 pct.

Figur 1: Andel af virksomheder, der oplever opdagelsesrisikoen som ”stor” eller ”meget
stor” i perioden 2014-2017
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Kilde: Tal fra SKAT’s årlige holdningsundersøgelse refereret i et svar til Folketingets Skatteudvalg, jf. SAU Alm.del – 201718 – Endeligt svar på spørgsmål 459.
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CEVEA MENER AT:
Der er god grund til, at en faldende andel af virksomheder oplever en reel risiko for at blive opdaget i
snyd med skat og sort arbejde. På knap 20 år er andelen af virksomheder, der kontrolleres faldet
med knap 35 procentpoint. Risikoen for at blive udtaget til kontrol er et af de vigtigste parametre for
en effektiv skattekontrol, der frister virksomhederne til at unddrage skat. Årsagen skal i
altovervejende grad findes i rammerne for SKAT. Antallet af ansatte generelt, samt til
kontrolindsatser specifikt, er faldet støt, mens antallet af virksomheder er eksploderet.
Cevea gør sig ingen illusioner om, at vi skal tilbage til den samme omfangsrige, fysiske
kontrolindsats som i 1999, men med en kontrolrisiko på 3 pct., har vi nået et punkt, hvor
sandsynligheden for at vinde på et skrabelod er større end sandsynligheden for, at en virksomheds
skatteforhold udtrækkes til kontrol. Når vi samtidig ved, at minimum 70.000 små og mellemstore
virksomheder bevidst omgår skattereglerne og årligt snyder statskassen for 7,2 mia., der burde være
endt i de offentlige budgetter, er det uacceptabelt, at man som virksomhed næsten kan være sikker
på ikke at få kontrolleret sine forhold. Det øger incitamentet til snyd, og man kan med god grund
frygte, at skattegabet vil vokse sig endnu større i SKATs kommende opgørelser af virksomhedernes
regelefterlevelse.
Under det nuværende risikobaserede tilsyn, er det nødvendigt at øge den oplevede
opdagelsesrisiko markant. For at få en mere effektiv skattekontrol, er vi nødt til at kontrollere en
større andel af virksomhederne. Et mål om at 6 pct. af alle danske virksomheder lignes – en
fordobling af den nuværende kontrolindsats kunne være et realistisk mål på den korte bane. Det vil
på den kort bane afhænge af et personalemæssigt stærkere SKAT, og de 400 mio. kr. på finansloven
for 2018 til at styrke kontrolindsatsen frem mod 2021 kan ikke alene løfte denne opgave.
Det er helt grundlæggende borgernes tillid til skattesystemet og velviljen til at betale en korrekt
skat, der er på spil, hvis ikke vi opnår en effektiv skattekontrol, der sikrer, at virksomheder betaler
den skat, de er forpligtet til, men i stedet føler sig fristet til at snyde.
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VOLDSOMT FALD I ANDELEN AF VIRKSOMHEDER DER KONTROLLERES
Faldet i den oplevede opdagelsesrisiko skal ses i relation til, at SKAT de seneste mange år har
prioriteret, at kontrolaktiviteterne skulle fastholde den oplevede opdagelsesrisiko blandt
virksomhederne. 1 De nye tal indikerer, at SKATs eksisterende ressourcer til kontrolaktiviteter er
utilstrækkelige i forhold til at realisere denne vigtige målsætning. Rigrevisionen vurderede i sit
eftersyn af SKATs kontrolindsats tilbage i 2015, at risikoen for udvælgelse til kontrol er et af de
vigtigste forhold for at sikre en høj opdagelsesrisiko, motivere virksomheder til at selvangive korrekt
og mindske risikoen for skattesnyd. Under den nuværende kontrolindsats ligner SKAT kun 3 pct. af
de små og mellemstore virksomheder årlig basis. 2 Til sammenligning kontrollerede det daværende
Told & Skat hele 38 pct. af virksomhederne tilbage i 1999. På lidt under tyve år er det et fald på 35
procentpoint.

HVER TIENDE VIRKSOMHED SNYDER BEVIDST
Det dramatiske fald i den oplevede opdagelsesrisiko ved snyd kommer på et kritisk tidspunkt, hvor
hver tiende virksomhed hvert år snyder bevidst med skat og moms, ifølge SKATs seneste opgørelse
over virksomhedernes regelefterlevelse.3 Som vist i figur 2, snyder 8 pct. af de små og mellemstore
virksomheder bevidst med skat, mens tallet er 11 pct. for moms. Det svarer til, at godt 70.000 små
og mellemstore virksomheder omgår reglerne skattereglerne på årlig basis. Til sammenligning
vurderer SKAT, at kun 0,4 pct. af borgerne bevidst snyder med selvangivelsen.4 Sammenlagt beløber
virksomheders bevidste fejl med moms og skat sig til 7,2 mia. kr. ud af det årlige gab på 14,1 mia. kr.
på virksomhedsområdet.5

1

SKAT (2016). Kontrolaktiviteter 2016. SKAT (2017). Kontrolaktiviteter 2017. SKAT (2018). Kontrolaktiviteter
2018.
2
Rigsrevisionen (2015). Beretning til Statsrevisorerne om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore
virksomheder
3
SKAT (2017). Virksomhedernes regelefterlevelse af skattereglerne – Indkomståret 2014.
4
SKAT (2017). Borgernes efterlevelse af skattereglerne – Indkomståret 2014.
5
SKAT (2017). Virksomhedernes regelefterlevelse af skattereglerne – Indkomståret 2014.
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Figur 2: De små og mellemstore virksomheder samt borgernes regelefterlevelse, 2014
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Kilde: SKAT (2017). Virksomhedernes regelefterlevelse af skattereglerne – Indkomståret 2014. SKATs opgørelse over
virksomhedernes regelefterlevelse i 2014 er det mest opdaterede og tilgængelige tal, der findes for virksomhedernes
skatte- og momsgab (jf. SAU Alm.del – 2017-18 – Endeligt svar på spørgsmål 461).

SKATs undersøgelse over virksomhedernes regelefterlevelse omfatter indkomståret 2014. 6
Risikoen for at blive kontrolleret og opdaget i snyd, er et af de vigtigste parametre for
virksomhedernes regelefterlevelse. Den faldende oplevede opdagelsesrisiko risikerer altså at
udmønte sig i et voksende antal virksomheder, der med overlæg vil forsøg at snyde med skat,
moms, afgifter eller sort arbejde. Hvis SKAT ønsker at efterleve målet om at fastholde en stor
oplevet risiko for at blive opdaget i skattesnyd og sort arbejde blandt virksomheder, og undgå at
flere virksomheder bliver fristet til at forsøge at omgå reglerne, kræver det, at man fra politisk hold
styrker og opprioriterer kontrolindsatsen med virksomhederne, der bevidst undgår at betale den
moms og skat, de skal.

6

Ifølge skatteministerens svar til Folketingets Skatteudvalg i SAU Alm.del – 2017-18 – Endeligt svar på
spørgsmål 459, indeholder publikationen de mest opdaterede og tilgængelige tal om skatte- og momsgabet
for små og mellemstore virksomheder.
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FÆRRE ANSATTE I SKAT – FLERE VIRKSOMHEDER
Ser man på udviklingen i antallet af virksomheder i Danmark og sammenholder det med udviklingen
i antallet af ansatte i SKAT, får man et indtryk af, hvorfor flere virksomheder oplever, at det er mindre
risiko for at blive opdaget i snyd. SKAT har sammenlignet med tidligere langt færre ansatte generelt,
og til at føre kontrol med de virksomheder, som bevidst forsøger at snyde specifikt.
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Kilde: Rigsrevisionen og LO.
Bemærkning: Antallet af årsværk i SKAT aflæses på venstre akse. Antallet af virksomheder i Danmark aflæses på højre akse.

Det er især på kontrolområdet, at antallet af årsværk er faldet. Hvor der i 2009 var 3.077 årsværk
ansat på indsatsområdet, som arbejder med kontrol, lå antallet i 2017 på 1.984.7 Går man længere
tilbage i tid, var der i 2005 samlet set 10.700 medarbejdere i SKAT, inden den kommunale og
statslige skatteforvaltning blev fusioneret.8

7

Skatteudvalget 2016-2017, SAU Alm. del endeligt svar på spørgsmål 391.
Madsen, Thomas Lunge, Anders Lau, Morten Aastrup & Ole Just (2017). Milliarder på spil – skat, ressourcer og
råderum. Baseret på tal fra Rigsrevisionen.
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SÅDAN HAR VI BEREGNET TALLENE
•

•

Cevea

|

Tallene for virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko er hentet fra SKATs
holdningsundersøgelser, der gennemføres hvert år i fjerde kvartal. Tallene fra
holdningsundersøgelsen bliver ikke længere gjort offentligt tilgængelige på SKATs
hjemmeside, men Skatteministeriet har fremsendt de nyeste tal i et svar til Folketinget
– Skatteudvalget, jf. SAU Alm.del – 2017-18 – Endeligt svar på spørgsmål 459.
Tallene for andelen af små og mellemstore virksomheder samt borgere, der bevidst
omgår skattereglerne, er hentet fra SKATs complianceundersøgelser i 2017. SKAT
måler de små og mellemstore virksomheder samt borgernes regelefterlevelse på
skatteområdet hvert andet år. Complianceundersøgelserne for indkomståret 2016
forventes først offentliggjort ultimo 2019.
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