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Enhedslistens plan for en reel genopretning af Skatteforvaltningen 
 
Enhedslisten vil styrke Skatteforvaltningen. Vi noterer os derfor med glæde, at LO, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og 
Danske Revisorer i en fælles henvendelse til Folketinget i november 2016 krævede bedre kontrol1. Vi noterer os 
også, at Dansk Told & Skatteforbund ikke finder genopretningsplanen tilstrækkelig, ikke mindst fordi planen ikke 
indeholder en direkte styrkelse af kontrolarbejdet i Skattestyrelsen2. 
 
Enhedslistens holdning er, at der skal gøres noget grundlæggende ved de problemer, vi oplever med 
Skatteforvaltningen i dag. Derfor foreslår vi følgende: 
 

 Skattekontrollen i Skattestyrelsen skal styrkes med 1.000 årsværk  
Det er positivt, at Skatteforvaltningen tilføres langt flere personressourcer over de kommende år, men det er 
problematisk, at alt for få af disse ressourcer allokeres til Skattestyrelsens kontrolprojekter. Kontrolprojekterne, 
der bekæmper snyd med negativ moms, kædesvig, momskarruseller og meget andet, er en regulær guldgrube for 
statskassen, og fik man ansat flere mennesker ville der potentielt være milliarder at hente i øgede 
skatteindtægter3. Enhedslisten vil derfor styrke Skattestyrelsens kontrolarbejde med yderligere 1.000 årsværk. Det 
forudsættes, at disse medarbejdere skal indgå i den direkte skattekontrol. Det skal sikres, at 
rekrutteringsprocessen bliver grundig og god for dermed at sikre, at det er personer med de rette kompetencer, 
der hyres. Hvis der efter de to år viser sig at være et behov for yderligere ansættelser, skal dette behov opfyldes. 
Enhedslisten har sammen med SF tidligere fremsat beslutningsforslag om at ansætte 1.000 ekstra medarbejdere til 
kontrolarbejdet i Skattestyrelsen4. 
 

 Inddrivelsen skal styrkes yderligere  
De offentlige restancer er pr. juni 2018 opgjort til astronomiske 116 mia. kr. En aftale fra 2017 med alle Folketingets 
partier, herunder Enhedslisten, forsøgte at trække en streg i sandet for den kuldsejlede inddrivelse. Enhedslisten 
gik således med til at afskrive 5,8 mia. kr., som man næppe kunne inddrive, da de fleste skyldnere havde meget 
dårlig betalingsevne. Det var helt afgørende for Enhedslisten, at der samtidigt blev tilført flere personressourcer til 
inddrivelsen. Udover de nye ansættelser, der skulle gennemgå den gamle gæld, var det afgørende, at der blev 
ansat flere mennesker til at foretage den manuelle inddrivelse, i en periode, hvor Skatteforvaltningen har lukket 
det gamle skandaleramte inddrivelsessystem EFI ned, og hvor man er i en sårbar fase, mens man skal opbygge et 
nyt IT-system. Derfor kæmpede Enhedslisten for, at der blev hyret flere personer, og i aftalen blev der således sat 
penge af til 600 årsværk. Dette er et skridt i den rigtige retning, men ikke tilstrækkeligt. Mens vi venter på det nye 
IT-system vokser restancerne nemlig, med fare for, at politikerne igen må afskrive milliarder af u-inddrivelige 
skattekroner på grund af forældelse.  
 
Det er således alarmerende, at Statsrevisorerne stiller spørgsmålstegn ved, om den tidsplan, man arbejder med 
for det nye IT-system, hvor systemet skal fungere i 2019, muligvis først kommer i drift i 20215.   
Vi risikerer altså at gentage fortidens fejl, hvor et forsinket og usikkert IT-system betyder mangelfuld inddrivelse i 
flere år, med en stadigt øget restancemængde til følge. Enhedslisten vil derfor akut tilføre inddrivelsen yderligere 
600 årsværk, altså dobbelt-op i forhold til den inddrivelsesplan folketingets partier vedtog. Kun gennem manuel 

                                                      
1 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sau/bilag/42/1687527.pdf 
2 http://www.dts.dk/ref.aspx?id=4132 
3 https://enhedslisten.dk/wp-content/uploads/2017/12/Enhedslisten_udspil_1000_ekstra_ansatte_i_skat.pdf  
4 http://www.ft.dk/samling/20161/beslutningsforslag/B97/index.htm 
5 https://www.ft.dk/statsrevisorerne/dokumenter/samling/20171/beretning/sb20/bilag/1/1931599.pdf  
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inddrivelse kan man få bugt med den enorme restancemængde og undgå en ny milliarddyr afskrivning, mens vi 
venter på det nye IT-system. En styrket inddrivelse vil også sikre en større retfærdighed i inddrivelsen. Vi har på det 
seneste set historier i pressen om, at Skatteforvaltningen er gået efter de små fisk og har erklæret mennesker 
konkurs, der ikke kunne betale 30.000 kr. i skat, mens rigmænd, der kører luksusbiler i Schweiz kan undslippe 
Skatteforvaltningens net, fordi de bevæbner sig med advokater og skatterådgivere6. Det er ganske enkelt helt og 
aldeles forargeligt. 
 

 Langtidssikring af Skatteforvaltningens bevillinger og besparelsesstop i Skatteforvaltningen  
De mange skandaler, har fået det politiske flertal til at vågne op. Derfor er der de seneste år blevet tilført stadigt 
flere midler til Skatteforvaltningen. I 2018 er de samlede bevillinger på ca. 7,8 mia. kr. og i 2019 topper de med ca. 
8,2 mia. kr. Det er rigtig positivt, men problemet er, at dette løft i bevillingerne ikke er permanent. Allerede i 2020 
falder bevillingerne med ca. 600 mio. kr. og i 2022 er man to milliarder under 2019 niveauet for bevillinger7. Det er 
muligt, at Karsten Lauritzen forestiller sig, at flere penge skal bevilges, men det er simpelthen ikke holdbart, at man 
ikke fuldstændig har fremtidssikret Skatteforvaltningens bevillinger. Enhedslisten kræver, at der skal ske en 
fremtidssikring af Skatteforvaltningens bevillinger, som minimum svarer til 2019-niveau, og hvis nødvendigt, højere. 
 

 Omkostninger til omstrukturering skal ikke dækkes af Skatteforvaltningen selv 
Regeringen kan ikke svare på, hvor mange omkostninger, der er forbundet med den store omlægning til syv nye 
skattestyrelser. Det er også usikkert, hvor stor udgiften for Skattestyrelsen ender med at blive. Enhedslistens 
holdning er klar. Omkostningerne, når Skatteforvaltningens arbejdspladser skal udflyttes, og når de syv nye 
styrelser skal etableres, skal ikke dækkes af Skatteforvaltningen selv. Enhedslisten ønsker, at Skatteforvaltningen 
får dækket 100 procent af sine omkostninger ved omstruktureringen af skatteforvaltningen.  
 

 Finansiering: Dygtige skattemedarbejdere tjener sig selv ind 
Udgifterne til Enhedslistens genopretningsplan vil blive dækket af, at Skatteforvaltningen får stoppet snyd og 
svindel og inddrevet langt flere penge, end tilfældet er i dag. Ligeledes vil risikoen for nye skandalesager, hvor 
statskassen går glip af milliardbeløb også blive mindsket. Samlet set er en investering i et velfungerende 
Skatteforvaltningen en kæmpe overskudsforretning for samfundet. De senere år har vist, at Danmark ganske 
enkelt ikke har råd til, at der ikke er nok ansatte og ressourcer i Skatteforvaltningen. 
 
Enhedslisten har spurgt ind til kontrolarbejdet i Skattestyrelsen i forhold til, hvor mange gange medarbejderne 
tjener deres løn ind, og tallene er ganske voldsomme. I forhold til negativ moms tjente hvert årsværk i projektet 33 
millioner kr. ind i gennemsnit i 20168. I kontrolprojektet for organiseret kædesvig, tjente hvert årsværk 17 mio. kr. 
ind i 20169, mens tallet var 11,3 mio. kr. for kontrolprojektet om mindre anpartsselskaber og investorer10. 
Eksemplerne er utallige på kontrolprojekter, hvor medarbejderne stopper svindel, snyd og fejl for millioner. Samlet 
mener Enhedslisten, bakket op af Dansk Told- og Skatteforbund, at man ved at tilføre de rette kontrolprojekter ca. 
400 årsværk, kan styrke de offentlige finanser med 3,6 mia. kr. Og det er efter lønnen er betalt, og med en 
antagelse om, at de nye ansatte kun kan lave et nettoprovenu på 50% af det de nuværende kan lave. Man skulle 
derfor tro, at partierne på Christiansborg ved næste Finanslov stod klar med en kæmpe tilførsel af medarbejdere 

                                                      
6 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-05-03-skat-solgte-fraskilt-mands-millionvilla-for-30000-kroner-paa-

tvangsauktion 
7 https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/531/svar/1517734/1948653.pdf  
8 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sau/spm/80/index.htm 
9 https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sau/spm/510/svar/1429780/1795821.pdf  
10 https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sau/spm/484/svar/1425425/1790617.pdf  
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til kontrolprojekterne. Det er desværre ikke tilfældet fordi et flertal af Folketingets partier tror på 
Finansministeriet, der kun ser skattemedarbejderne som en udgift, hvilket er helt hen i vejret.   
 
Grundlæggende set handler det om, at der for alle områder i Skatteforvaltningen skal tænkes i businesscases for 
at sikre, at der bliver ansat mange flere folk til at hive de penge hjem, som allerede for længst burde have ligget i 
statskassen. Ansatte i skatteforvaltningen skal i den sammenhæng ikke opfattes som en udgift, som 
Finansministeriet i dag gør i deres beregninger, men som en kæmpe potentiel indtægt. Udgifter og indtægter bliver 
nødt til – ligesom i resten af samfundet – at blive tænkt sammen. Når man bruger dette fornuftige princip står det 
klart for enhver, at vi som samfund ikke har råd til at lade være med at ansatte mange flere folk i 
Skatteforvaltningen.  

 


