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SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12
Offentligt

9. september 2015
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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 12 af 12. august 2015 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Karsten Lauritzen
/ Lars Jepsen

Spørgsmål

Hvor mange kontrolbesøg har SKAT gennemført på baggrund af hjemlen til at kontrollere på privat grund uden dommerkendelse i perioden fra første kontrolbesøg til dags dato?
Hvor mange af disse kontrolbesøg har ført til sager eller påbud af henholdsvis skattemæssig eller anden karakter?
Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:
”Angående det første spørgsmål om antal kontrolbesøg indeholder tabel 1 oplysninger
om antal kontrolbesøg på privat grund med synlig udendørs byggeaktivitet af professionel
karakter i perioden fra d. 1. juli 2012 til d. 12. august 2015. Der er tale om en opdatering
af tabel 1 i besvarelsen af SAU alm. del spørgsmål 371 (2014-15, 1. samling).
Tabel 1. Antal kontrolbesøg på privat grund fra d. 1. juli 2012 til d. 12. august 2015.
Indsatsprojekter
Fælles Myndighedsind-

Total

Social Dumping

Sort Arbejde – nye

sats

regler

2012 (1.7-31.12)

-

20

98

118

2013

-

116

274

390

2014

124

115

-

239

372

823

2015 (1.1-12.08)
Total

45

31

169

282

76

Angående det andet spørgsmål om antal sager eller påbud af henholdsvis skattemæssig
eller anden karakter, som disse kontrolbesøg har medført, kan det indledningsvis oplyses,
at SKAT pr. 1. januar 2015 har ændret sine registreringer vedrørende kontrolbesøg på
privat grund. Det betyder, at besvarelsen af det andet spørgsmål er opdelt i hhv. perioden
fra d. 1. juli 2012 til d. 31. december 2014 og perioden fra d. 1. januar 2015 til d. 12. august 2015.
For så vidt angår perioden fra d. 1. juli 2012 til d. 31. december 2014, indeholder tabel 2
de statistiske oplysninger, som SKAT kan give om sagerne oprettet i perioden. Sagernes
status er opgjort pr. 12. august 2015. Der er tale om en opdatering af tabel 1 i den af 14.
august 2015 korrigerede besvarelse af SAU alm. del spørgsmål 547 (2014-15, 1. samling).
Tabel 2. Statistiske oplysninger om sager som følge af besøg på privat grund fra d. 1. juli
2012 til d. 31. december 2014. Status pr. 12. august 2015.
Antal sager
Igangværende kontrolsager
Afsluttede kontrolsager
Sager oversendt til vurdering af om skatte- og afgiftslovgivningen er overtrådt
I alt

35
769
86
890

SKAT har ikke registreret og opgjort resultaterne i de 890 sager. Det betyder, at hverken
de 35 igangværende kontrolsager, de 769 afsluttede kontrolsager eller de 86 sager vedrø-
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rende vurdering af, om skatte- og afgiftslovgivningen er overtrådt, er udtryk for at sagerne har resulteret i påbud, regulering eller andre former for konsekvenser.
For så vidt angår perioden fra d. 1. januar 2015 til d. 12. august 2015, indeholder tabel 3
oplysninger om antal sager, der har ført til påbud, videregivelse af oplysninger til andre
myndigheder mv. i perioden.
Tabel 3. Antal sager med regulering, pålæg mv. som følge af kontrollerne fra d. 1. januar
2015 til d. 12. august 2015.
Antal sager, der er afsluttet uden regulering eller påbud
Antal sager, der er afsluttet med regulering
Antal sager, der er afsluttet med påbud
Antal sager, der er igangværende
I alt

80
0
4
23
107

Antal sager, hvor der er videresendt oplysninger til andre myndigheder i Danmark eller udlandet

7

For perioden fra d. 1. januar til d. 12. august 2015 er der 4 sager, der er afsluttet med
påbud, og ingen sager, der er afsluttet med regulering.
Som oplyst i svar på SAU alm. del spørgsmål 901 (2013-14), SAU alm. del spørgsmål 166
(2014-15, 1. samling), SAU alm. del spørgsmål 278 (2014-15, 1. samling) og SAU alm. del
spørgsmål 372 (2014-15, 1. samling) har SKAT, for perioden forud for d. 1. januar 2015,
ingen fuldstændige registreringer af sammenhængen mellem de udførte kontroller på
privat grund og efterfølgende sigtelser for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i
henhold til retsplejelovens bestemmelser.
En fuldstændig registrering af sammenhængen mellem udførte kontroller på privat grund
og efterfølgende sigtelser for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen er sket med
virkning fra d. 1. januar 2015, jf. svar på S 1014 (2014-15, 1. samling).
SKAT kan oplyse, at der siden d. 1. januar 2015 er oprettet i alt 12 straffesager på baggrund af kontroller på privat grund. Af disse 12 sager er en enkelt sag anlagt som prøvesag. De resterende 11 sager er under behandling.”
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