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Resume af resultaterne for virksomhedernes
regelefterlevelse i 2012
For hvert andet indkomstår har SKAT udført en kortlægning af små og mellemstore
virksomheders regelefterlevelse – de såkaldte complianceundersøgelser. Viden om
virksomhedernes regelefterlevelse fungerer som et nyttigt redskab for såvel den interne
styring i SKAT som for udviklingen og planlægningen af SKATs indsats på området.
Regelefterlevelsen belyses via tre forskellige opgørelser:





Skatte- og momsgabet, som er forskellen mellem det, der burde angives i
henholdsvis skat og moms, hvis alle regler var overholdt, og det, der rent faktisk
angives.
Fejlprocenten, som er den procentvise andel af virksomhederne, der har én eller
flere fejl i selvangivelsen
Compliancegraden, som er de små og mellemstore virksomheders samlede
regelefterlevelse udtrykt i ét tal på en skala fra 0 til 6, hvor 0 modsvarer ingen
regelefterlevelse og 6, at alle regler er fulgt til punkt og prikke.

Resultaterne for indkomståret 2012 foreligger nu. Det overordnede resultat er, at
regelefterlevelsen for de små og mellemstore virksomheder i 2012 er fastholdt på samme
niveau som ved tidligere opgørelser.
Resultaterne viser mere specifikt, at skattegabet for de små og mellemstore virksomheder
er faldet fra 13 pct. i 2010 til 12 pct. i 2012, når der sammenlignes med virksomhedernes
samlede skat. Momsgabet er faldet fra 2,7 pct. i 2010 til 2,2 pct. i 2012 målt i procent som
andel af virksomhedernes samlede moms. Der er således tale om en svagt øget
regelefterlevelse ift. 2010 ud fra denne opgørelse. Ændringerne er imidlertid ikke statistisk
signifikante og kan således skyldes tilfældig variation.
Fejlprocenten blandt samtlige små og mellemstore virksomheder (når der ses bort fra
momsforhold) er steget fra 54 pct. i 2010 til 56 pct. i 2012. Der er således tale om et
marginalt fald i regelefterlevelsen ud fra denne opgørelse, men ændringen er ikke statistisk
signifikant. Stigningen i fejlprocenten fra 2008, hvor fejlprocenten var 52 pct., til 2012 er
imidlertid statistisk signifikant.
Den gennemsnitlige compliancegrad for virksomhederne under ét er på 3,98 i 2012. Der er
således tale om en svagt reduceret regelefterlevelse ift. 2010, hvor compliancegraden var
4,05. Det kan dog skyldes tilfældigheder (dvs. faldet er ikke statistisk signifikant).

Med viden om virksomhedernes regelefterlevelse er SKAT fremadrettet i stand til at
påvirke rammerne for virksomhedernes adfærd. Det sker både ved input til forbedrede
digitale løsninger, optimering af interne processer, regelændringer og øget samarbejde
med såvel relevante eksterne parter som på tværs af offentlige myndigheder.
Alt dette medvirker til at gøre det lettere for virksomhederne at indberette korrekt og
begrænse mulighederne for, at der sker fejl og bevidst omgåelse af reglerne. Samtidig kan
viden om regelefterlevelsen på de specifikke områder anvendes til en mere effektiv
ressourceallokering og danne udgangspunkt for mere målrettede vejlednings- og
kontrolaktiviteter.
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