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Spørgsmål

Ministeren bedes oplyse, om data, som fremgår af tabel 3, 4, 5, 6 og 7 i Statsrevisorernes
beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat, jf. SAU alm. del – bilag 125, også er tabeller, som løbende bliver forelagt SKATs
direktion. I bekræftende fald bedes det oplyst, hvorfor direktionen ikke har reageret. Hvis
der ikke laves den slags simple oversigtsbilleder, bedes det oplyst, hvordan det sikres, at
det bliver gjort fremover, og hvem disse oplysninger vil tilgå?
Svar

De pågældende tabeller er udarbejdet af Rigsrevisionen og er således ikke materiale, der
har været forelagt SKATs direktion.
For at understøtte at der fremadrettet reageres hurtigere og mere målrettet på uventede
udsving i udbetalinger, er der pr. 1. april 2016 etableret en ny overvågnings- og analyseenhed i SKAT. Enheden skal monitorere alle typer af udbetalinger i SKAT. Såfremt der i
en periode sker uventede udsving i udbetalingerne på et område, vil enheden i samarbejde
med det relevante område i SKAT analysere, hvad baggrunden for udsvingene kan være.
Enheden kan stille udbetalingerne i bero i en periode, indtil årsagen er klarlagt, eksempelvis hvis der er mistanke om svindel. Enhedens analyser skal samtidig bidrage til at styrke
SKATs kontrolindsats.
For at understøtte et bredere grundlag for at foretage risikovurdering i SKAT, er der pr.
1. februar 2016 endvidere oprettet en antisvindel-enhed i SKATs afdeling Særlig Kontrol,
som skal analysere trends og risikobilleder i forhold til international organiseret kriminalitet og skatte-, moms- og afgiftssvindel og på den måde bidrage til, at SKAT er på forkant
med nye typer af svindel. Antisvindel-enheden vil således bidrage til at styrke både den
løbende sagsbehandling samt kontrollen med eventuel svindel.
For så vidt angår, hvem disse oplysninger konkret vil tilgå, kan jeg henholde mig til følgende oplysninger, som jeg har modtaget fra SKAT:
”Oplysninger fra Monitoreringsenhedens arbejde vil tilgå de øvrige forretningsområder i
SKAT til brug for deres arbejde. Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt præcist,
hvordan informationerne skal tilgå forretningsområderne.
De analyser, som Antisvindel-enheden udarbejder, vil blive gjort tilgængelige for relevante
medarbejdere i SKAT. De oplysninger, som opsamles omkring specifikke trends og trusler, vil løbende blive distribueret til relevante indsatsafdelinger og indsatsprojekter, og
relevante emner vil blive forelagt ledelsen i Indsats. I fornødent omfang vil oplysningerne
blive videregivet til de øvrige forretningsområder i SKAT.”
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