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Spørgsmål

Hvad er grunden til, at SKAT nedprioriterer indsatsen imod socialt bedrageri, hvilket
flere kommuner oplever som manglende samarbejde om kontroller?
Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:
”SKAT har ikke nedprioriteret indsatsen over for socialt bedrageri, for det er slet ikke
SKATs opgave. SKATs virksomhedskontroller og øvrige kontrolaktiviteter er rettet mod
korrekt afregning af skatter og afgifter. SKAT har ikke hjemmel til at gennemføre kontroller med det formål at afdække socialt bedrageri, og kontrollerne bliver derfor ikke
planlagt med det snævre formål at afsløre socialt bedrageri. SKAT planlægger sine aktiviteter ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko i relation til afregning af skatter og
afgifter.
Hvis der under en kontrol om korrekt skatte- og afgiftsbetaling imidlertid opstår mistanke
om socialt bedrageri, kan SKAT alene videregive disse oplysninger til den eller de kompetente myndigheder, herunder kommunerne, hvilket SKAT gør i disse tilfælde.
Det er korrekt, at SKAT i perioden fra 1. januar 2011 til 31. marts 2014 har gennemført
et projekt i samarbejde med andre myndigheder, hvor der var et særligt fokus på socialt
bedrageri. Der blev i dette projekt taget udgangspunkt i samarbejde og videndeling omkring kontrolmetoder mv., fordi SKAT har betydelig erfaring i gennemførelse af kontrol,
men ikke har hjemlerne til at kontrollere over for socialt bedrageri.
SKAT har på landsbasis etableret 11 kontaktudvalg med henblik på en øget dialog med
andre myndigheder, herunder kommunerne. Kontaktudvalgene mødes 1-2 gange om året
bl.a. med henblik på erfaringsudveksling samt drøftelse af relevante fælles kontrolemner.
Der er herudover en løbende dialog mellem SKAT og mange kommuner omkring relevante kontrolemner mm.
Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at der fortsat er et samarbejde med kommunerne om gennemførelse af kontroller, inden for de rammer, hvor SKAT har mulighed
for at samarbejde.”

Side 2 af 2

