
Det politiske flertal løser ikke Skatteforvaltningens problemer 
 

Skiftende borgerlige og socialdemokratiske regeringer har siden 2005 udvist en uansvarlighed i forhold til vores 
skattevæsen. En alenlang række af skatteministre har ufortrødent fortsat med at gennemføre massive 
besparelser på Skatteforvaltningen, samtidigt med at en byge af omstruktureringer og organisatoriske ændringer 
har ramt medarbejderne og brugeroplevelsen for borgerne. Det er muligt, at man alt for sent har forstået, at man 
måtte tilføre flere medarbejdere til Skatteforvaltningen, men desværre fortsætter man ufortrødent med at lave 
omstruktureringer i Skatteforvaltningen. Pr. 1. juli 2018 blev SKAT som vi kender det opløst og erstattet af 7 nye 
skattestyrelser1, og medarbejderne blev nu for 117. gang bedt om at flytte rundt på tværs af landet. Ifølge Dansk 
Told & Skatteforbund vil det medføre et ” massivt kompetencetab” og det ”vil koste fælleskassen i form af tabte 
kompetencer og mistede skatteindtægter”. Dansk Told & Skatteforbund ser ”opsplitningen i syv styrelser som 
endnu én i rækken af organisatoriske eksperimenter, som skatteadministrationen løbende har været udsat for 
gennem de seneste 30 år”. Enhedslisten er enig og ser med dyb bekymring på, hvordan vi igen er ved at gentage 
fortidens fejltagelser2. Enhedslisten har derfor bl.a. haft Skatteministeren Karsten Lauritzen i samråd om sagen3. 
 
Kombinationen af massiv personaleafgang og evindelige omstruktureringer har betydet, og betyder stadig, et 
kæmpe kompetencetab i organisationen. Resultaterne af de forfærdelige beslutninger ser vi nu. Pengene fosser ud 
af statskassen, svindlere stortrives, borgernes retssikkerhed lider og tilliden til politikerne har aldrig været lavere. 
Alligevel undlader det politiske flertal, der har ødelagt vores Skatteforvaltning, fortsat at gøre det nødvendige.  
 
Den nuværende kurs blev lagt, da der kort efter folketingsvalget i juni 2015 blev indgået en såkaldt ”borgfred” 
mellem de borgerlige partier, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Enhedslisten, Alternativet og SF står uden for 
denne borgfred.  
 
Enhedslisten vil ikke frede de partier, der har sparet Skatteforvaltningen i stykker og som ikke vil gøre nok for at 
ændre på situationen - heller ikke selvom de bliver enige med sig selv om ikke at kritisere hinanden.  
 
Borgfredspartierne lavede i første omgang aftalen ”SKAT ud af krisen” i september 2015. Her aftalte partierne 
blandt andet at tilføre 400 nye medarbejdere til SKAT. Problemet er dog, at disse ”nye” medarbejdere blot var en 
annullering af nogle allerede vedtagne besparelser. Faktisk dækkede aftalen over det faktum, at SKAT i 2016 ved 
vedtagelsen af finansloven havde et mindre budget end i 2015. 
På grund af den helt utilstrækkelige ressourcetilførsel forsøgte SKAT at løse problemerne inden for egen 
budgetramme ved at flytte personale rundt mellem afdelinger. For eksempel blev 63 højtkvalificerede 
medarbejdere rykket fra afdelingen for skattekontrol til afdelingen for inddrivelse. Men når man på denne måde 
forsøgte at sætte prop i ét hul, åbnede man blot et nyt, og omplaceringerne mødte skarp kritik fra Dansk Told & 
Skatteforbund4. Det politiske flertal fortsatte altså den fejlslagne kurs uden at løse de fundamentale problemer. 
”SKAT ud af krisen” var et museskridt skridt i den rigtige retning. Det var naturligvis klogt at annullere allerede 
planlagte besparelser. Men det var langt fra godt nok. 
 

                                                      
1 http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2017/juni/fra-%C3%A9n-til-syv-styrelser-
%E2%80%93-skatteforvaltningen-2021  
2 https://www.dts.dk/media/udtalelse2018.pdf 
3 https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/sau/kalender/40905/samraad.htm 
4 http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE2985572/skat-flytter-eksperter-fra-kriseramt-omraade/  



I august 2016 fremlagde skatteminister Karsten Lauritzen genopretningsplanen for SKAT "Et nyt skattevæsen’5. Det 
er en plan, der ville tilføre SKAT 1.000 nye medarbejdere til SKAT. Planen betød, at SKAT skulle tilføres 1.000 
medarbejdere, så SKAT i alt ville bestå af ca. 8.000 medarbejdere i 2020.6Genopretningsplanen var og er et klart 
skridt i den rigtige retning. Ikke mindst fordi den er et brud med årtiers nedskæringer i SKAT. For første gang i 
mange år blev det besluttet, hvordan vi som land kan investere i vores skattevæsen frem for hele tiden at vedtage 
og gennemføre katastrofale nedskæringer. 
’Et nyt skattevæsen’ styrkede en lang række vigtige områder, som er bundne opgaver for skat, for eksempel i 
forhold til etableringen af et nyt ejendomsvurderingssystem7.  
I forbindelse med finansloven for 2018 spillede regeringen ud med, at dens mål er, at der skulle være 8.500 
medarbejdere i Skatteforvaltningen i 2021.  
 
Siden da har man via en række yderligere aftaler tilført ekstra ressourcer til Skatteforvaltningen. Men det samlede 
billede er rodet, og der mangler en klar strategi for, hvordan ressourcerne prioriteres.  
  
Et helt afgørende problem med planen var således at skattekontrollen ikke blev styrket med aftalen9. Der findes 
ingen ordentlig genopretning af vores skattevæsen, før der er vedtaget en genopretning af kontrolområdet lige fra 
snyd i skattely til moms. Det er helt uholdbart, at penge, der for længst burde have ligget i fælleskassen, ikke 
bliver kradset ind fordi kontrolarbejdet fortsat lider under den langvarige rundbarbering af vores 
skatteforvaltnings budgetter. Det er derfor afgørende, at kontrolarbejdet styrkes ved, at der gennemføres en plan 
for, hvordan der kan ansættes flere kontrolmedarbejdere. 
 
I november 2017 valgte et flertal uden Enhedslisten at tilføre ekstra 480 mio. kr. til kontrolområdet samt til bedre 
vejledning. Antallet af ekstra medarbejdere til kontrolområdet var dog yderst pauvert. Kun 135 medarbejdere var 
der afsat midler til. Enhedslistens målsætning er 1.000 flere medarbejdere til kontrolområdet. Det er naturligvis et 
skridt i den rigtige retning at ansætte flere medarbejdere i skattekontrollen, også selvom 135 medarbejdere er 
meget lidt ift. behovet. Enhedslisten kunne dog ikke gå med i aftalen, fordi aftalen blandt andet skulle finansieres 
ved på asocial vis at skære i kørselsordninger for ældre til genoptræning8. En helt absurd finansieringskilde i en 
situation, hvor beregninger viser, at disse kontrolmedarbejdere tjener sig selv ind adskillige gange, når de stopper 
snyd og sikrer, at den rette skat betales. Flere kontrolmedarbejdere finansierer altså sig selv, og mere til.  
 
 
Et andet oplagt problemområde, som er blevet skabt af de evindelige besparelser, er inddrivelsesområdet. Også 
her var der og er behov for at ansætte ekstra årsværk til inddrivelsen. Oven på det kuldsejlede EFI (Et fælles 
Inddrivelsessystem) var der nemlig et regulært kaos. De offentlige restancer rundede 100 mia. kr., et fuldstændigt 
vanvittigt beløb. Og mængden af restancer som ikke kunne inddrives fx pga. forældelse voksede og voksede. I juni 
2017 blev der derfor indgået en aftale om at styrke inddrivelsen9. 
 
Enhedslisten er med i denne aftale, og fik som et af sine fingeraftryk tilført yderligere ressourcer til inddrivelsen i 
form af ca. 600 årsværk frem til 2020. Dette var vores krav, for vi gik samtidigt med til at afskrive 5,8 mia. kr. af de 
offentlige restancer, som var sværest at inddrive, og som typisk lå hos skyldnere med lav indkomst og 
betalingsevne. Problemet er dog langt fra løst. De offentlige restancer er pr. juni 2018 ca. 116 mia. kr. Dette tal er i 

                                                      
5 http://www.skm.dk/media/1371591/Et-nyt-skattevaesen.pdf 
6 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sau/spm/222/index.htm 
7 http://www.skm.dk/media/1371591/Et-nyt-skattevaesen.pdf (side 19, tabel 2). 
8 http://www.skm.dk/media/1554415/aftale-om-styrket-kontrol-og-vejledning.pdf  
9 http://www.skm.dk/media/1474683/aftale-om-styrkelse-af-den-offentlige-gaeldsinddrivelse_endelig.pdf  



skrivende stund (maj 2019) det senest opdaterede til. Problemet er, at man nu er i gang med at opbygge et nyt IT-
system til inddrivelsen, men ingen ved endnu, hvor godt det kommer til at virke, og hvornår det er klart til at blive 
sat i brug. Efter planen skal det være fuldt funktionsdygtigt i 2021. Før sommeren 2019 lykkedes det at igangsætte 
det system, der hedder PSRM, og som skal afløse EFI. Men alle de underliggende systemer er fortsat ikke koblet til 
PSRM, og der er stadig mange usikkerheder forbundet med opbygningen af det nye IT-system. 
 
Enhedslisten frygter således, at man i stort omfang blot gentager fortidens milliarddyre fejl. Dette bestyrkes vi i, 
da der i sommeren 2018 i forlængelse af en meget kritisk rapport fra Rigsrevisionen sås tvivl om, hvorvidt 
inddrivelsessystemet kan overholde tidsrammen, og muligvis bliver forsinket med op til to år10. Hvis ikke IT 
systemet kommer ordentligt i drift, er Enhedslistens krav ufravigeligt. Så skal der hentes endnu flere medarbejdere 
til inddrivelsen, så man kan foretage en manuel inddrivelse. Vi vil ikke være med til at afskrive for milliarder af kr. 
gæld til det offentlige, for så bagefter at se på, at der blot ophobes ny gæld.  
 
Endeligt er der som sagt også blevet gennemført endnu en kæmpe omstrukturering af Skatteforvaltningen, med 
opløsningen af SKAT og oprettelsen af de 7 nye skattestyrelser. Dette er en farlig beslutning for en i forvejen 
presset skatteforvaltning. Enhedslisten vil holde kritisk øje med udviklingen for at sikre, at organisationen ikke lider 
endnu mere overlast. Vores holdning er klar – Skatteforvaltningen skal ikke misbruges til at sikre regeringens 
planer om udflytning af statslige arbejdspladser, hvis det umuliggør en effektivt og velfungerende 
Skatteforvaltning.  

 

                                                      
10 https://www.version2.dk/artikel/nye-gaeldstab-truer-efi-afloeser-forsinket-to-aar-lever-ikke-raekke-krav-
1086006  


