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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 575 af 27. marts 2015 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V).

Benny Engelbrecht
/ Janne Wesch Lorentzen

Spørgsmål

Ministeren bedes redegøre for, i hvilket omfang SKAT's tilsyn med virksomheder er risikobaseret, forstået således, at udvælgelsen af virksomheder til kontrol og tilsyn, samt indhold og omfang af de enkelte kontroller og tilsyn er baseret på de data, styrelsen har til
rådighed om, hvor der kan forventes at være problemer med efterlevelsen af relevante
regler.
Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:
”Overordnet har SKAT fokus på at tilrettelægge kontrolindsatsen risikobaseret. SKAT
opdeler den samlede ubeskattede økonomi på segmenter og arbejder ud fra en strategi for
hvert segment. Segmenterne er opdelt efter kilder til den ubeskattede økonomi, fx små
virksomheder, de største virksomheder, værdipapirer mv. Strategien for hvert segment
indeholder en analyse af segmentets risici, skattegab, skatteyderadfærd og strukturelle
ramme. Det sikrer, at kontrolaktiviteterne inden for hvert segment bygger på et solidt
vidensgrundlag, herunder hvor regelefterlevelsen forventes at være mindst. Aktiviteterne er beskrevet i SKATs årlige plan for indsatsarbejdet – senest ”Kontrolaktivitetsplan 2015”.
I tilknytning hertil gennemfører SKAT tilbagevendende undersøgelser af borgeres og
virksomheders evne til at opgøre og angive deres skattemæssige forhold korrekt
(”complianceundersøgelser”). Disse undersøgelser giver også væsentlige bidrag til at
identificere risikofyldte områder samt prioritere og målrette kontrolaktiviteterne.
Konkret gennemfører SKAT en målrettet kontrol, der adresserer specifikke forhold hos
udvalgte borgere og virksomheder. SKAT bruger de seneste data, analyser og erfaringer
til at udvælge de mest risikofyldte forhold til kontrol.
I tilslutning til de egentlige kontrolaktiviteter gennemfører SKAT analyseprojekter, der
har til formål at afprøve teser omkring risici eller at belyse regelefterlevelsen på et område.
I sådanne projekter kan det dog være relevant at basere kontrollerne på tilfældige stikprøver, som kan belyse problemets omfang og indsatsmulighederne.”
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