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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 91 af 14. september 2015 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Karsten Lauritzen
/ Per Hvas

Spørgsmål

Vil ministeren beskrive, hvordan en typisk kontrol fra SKAT i praksis udføres efter gældende regler på en professionel byggeplads sammenlignet med, hvordan en typisk kontrol
vil blive udført, hvis SKAT først skal indhente dommerkendelse?
Svar

Det forudsættes, at der er tale om en professionel byggeplads på en erhvervsmæssigt benyttet ejendom, idet jeg kan henvise til svaret på SAU alm. del spørgsmål 51, som beskriver den nuværende kontrol på en byggeplads på privat grund. Jeg skal henholde mig til
følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:
”Kontroller på større erhvervsmæssige byggepladser vil blive indledt med kontakt til hovedentreprenøren, der ofte vil være til stede på byggepladsen, eller den pladsansvarlige.
Hovedentreprenøren/den pladsansvarlige vil blive forespurgt om kendskabet til de tilstedeværende virksomheder. Der bliver desuden spurgt ind til, hvorvidt hovedentreprenøren/den pladsansvarlige er i besiddelse af eventuelle kontrakter med henblik på afdækning
af aftaleparterne.
SKATs medarbejdere vil herefter foretage en vurdering af, hvilke af de tilstedeværende
personer og/eller virksomheder, man vil kontrollere med henblik på korrekt afregning af
skatter og afgifter. Vurderingen bliver foretaget på baggrund af hovedentreprenørens/
den pladsansvarliges oplysninger samt øvrige tilgængelige oplysninger, fx anmeldelser,
registreringer i Registret for Udenlandske Tjenesteydere mv.
Den øvrige del af kontrollen vil blive gennemført med udgangspunkt i interviews af tilstedeværende personer og virksomheder, jf. beskrivelse af gennemførelse af kontrol af
professionel byggevirksomhed på privat ejendom i SAU alm. del spørgsmål 51.
Såfremt SKAT bliver nægtet adgang til den erhvervsmæssigt benyttede ejendom, har
SKAT hjemmel til at anmode politiet om at yde bistand til gennemførelse af kontrollen
uden indhentelse af retskendelse.”
Jeg kan yderligere oplyse, at når politiet yder bistand til gennemførelse af en kontrol, er
denne bistand begrænset til at overvinde fysiske forhindringer for gennemførelsen af
kontrollen, da det alene er politiet, der må anvende magt. Selve kontrollen skal foretages
af medarbejderne i SKAT. Dette er baggrunden for, at der ikke kræves dommerkendelse
til politiets bistand.
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