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Til Folketinget – Skatteudvalget
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stillet efter ønske fra Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Benny Engelbrecht
/ Lars Jepsen

Spørgsmål

Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang SKAT, på baggrund af initiativerne til modvirkning af social dumping, der fremgår af finansloven for henholdsvis 2012, 2013 og 2014,
har iværksat yderligere kontrol af udenlandske virksomheders virksomheds- og skatteforhold i hjemlandet, og hvad denne yderligere kontrol i så fald har medført?
Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:
”SKATs indsats mod social dumping har til formål at sikre, at de udenlandske virksomheder afregner skatter og afgifter til Danmark efter de i Danmark gældende regler. SKAT
har ikke hjemmel til at gennemføre en egentlig skatte- og afgiftskontrol af udenlandske
virksomheder i hjemlandet, men kan alene udføre kontrolaktiviteter i Danmark.
I forlængelse af Aftaler om finansloven for 2013 er der i SKAT etableret et projekt ”Social
Dumping – styrket kontrol”, der har til formål at sikre, at udenlandske virksomheder, der
udfører opgaver i Danmark, reelt er registreret i hjemlandet. Den gennemførte kontrol i
2014 viste, at ca. 85 pct. af de godt 2.400 undersøgte virksomheder var registreret i hjemlandet.
SKAT har foretaget kontrolbesøg af en række af de virksomheder, hvor korrekt registrering i hjemlandet mv. ikke kunne konstateres. De kontrolrelevante emner er valgt på baggrund af en risikovurdering med henblik på korrekt registrering og korrekt afregning af
moms og skat. Der foreligger ikke en selvstændig opgørelse af omfanget af reguleringer
foretaget i forlængelse af disse kontroller, men omfanget af reguleringer foretaget på baggrund af den samlede indsats mod social dumping fremgår af svar på SAU alm. del
spørgsmål 407.
Foruden den kontrol, SKAT foretager, udveksler SKAT oplysninger med hjemlandets
myndigheder om de udenlandske virksomheders aktiviteter samt skatte- og afgiftsmæssige
forhold. Antallet af sager, hvor SKAT har udvekslet (modtaget eller sendt) oplysninger
med virksomheders hjemlande, fremgår af tabel 1.
Tabel 1. Sager med udveksling af oplysninger med virksomheders hjemlande

År
Antal sager

2012

2013

2014

45

68

195

SKAT har ikke foretaget registrering af, hvorvidt udveksling af oplysninger har medført,
at hjemlandene har foretaget kontrol af virksomhederne i forlængelse af informationsudvekslingen.”
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