
Skandalesagerne 
 

- Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) skulle løse inddrivelsesopgaver, der tidligere blev varetaget manuelt, 
men alt er gået galt. Systemet har været både stærkt forsinket og fordyret. Og da det endelig blev 
igangsat, var det så fejlbehæftet, at man måtte lukke systemet. Imens er beløbet vokset til 116 mia. kr. pr. 
juni 2018. Beløbet af ikke-inddrevne restancer vokset til et kolossalt beløb på næsten 76 mia. kr. Et stort 
oprydningsprojekt er sat i gang, men Folketingets partier har været nødsaget til at afskrive 5,8 mia. kr. 
som er tabt for fælleskassen. 

- Selve EFI systemet, der viste sig at være ubrugeligt, kostede over 1 mia. kr., som er spildte. 
- I august 2015 kommer det frem, at der er blevet svindlet med refusion af udbytteskat. Ca. 12,3 mia. kr. har 

statskassen tabt på svindlen. Senere er beløbet opjusteret til 12,7 mia. kr.  
 

Af andre skandalesager kan nævnes: 
 
- Over 40 procent af alle ejendomsvurderinger var i 2011 overvurderede i forhold til den faktiske salgspris, 

og dermed har mange borgere betalt for meget i skat vedrørende boliger. Rigsrevisionen udtalte i 2013 en 
meget skarp kritik af ejendomsvurderingssystemet1. Efterfølgende er det kommet frem, at 
Skatteforvaltningen bevidst har syltet relaterede klager fra borgerne.  
 

- I april 2015 besluttede Folketinget på blandt andre Enhedslistens foranledning at foretage en uvildig 
undersøgelse af, hvorfor Skatteforvaltningen ikke reagerede på informationer om, at mere end 200 
danskere havde ca. 4,8 mia. kr. i skattely i Schweiz2. 

 
 

Og der kan være flere milliardregninger på vej til statskassen: 
 
- I december 2016 aflægger Rigsrevisionen3 en rapport om kontrollen med negativ moms, der kritiserer, at 

kontrollen er ”helt utilstrækkelig”. Rigsrevisionen konstaterer samtidig, at kun 2 procent af udbetalinger 
bliver kontrolleret, og at Skatteforvaltningen ikke kan forklare, hvorfor udbetalingerne af negativ moms er 
steget med 68 procent fra 139 mia. kr. i 2009 til 235 mia. kr. i 2015. Der er således en stor risiko for, at 
Skatteforvaltningen bliver udsat for omfattende milliard-svindel i negativ moms, som hverken 
Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet har overblik over. Skatteforvaltningen har siden styrket 
området4, men der er stadig behov for et konstant fokus på et område, hvor staten hvert år sender ca. 
250 mia. kr. ud af statskasse. 

- I januar 2016 kommer det frem, at der har været en omfattende svindel med moms. Ifølge DR’s 
dokumentarprogram ”Sådan svindles Danmark” er der en risiko for, at flere af de svindlede penge er brugt 
til at finansiere terror. Helt generelt vurderes det, at Danmark går glip af 10-18 mia. kr. årligt i moms5. Helt 
generelt er der alt for god mulighed for at foretage svindel med moms, hvilket bl.a. den store 
momssvindel sag opklaret under navn ”Operation Greed” viser6. 

 

                                                      
1 http://www.rigsrevisionen.dk/media/1943070/den-offentlige-ejendomsvurdering.pdf  
2 http://www.ft.dk/samling/20141/beslutningsforslag/b153/bilag/1/1521851.pdf  
3 http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104442/sr0716.pdf  
4 http://www.rigsrevisionen.dk/media/2105085/1105-19.pdf  
5 http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/318858/skatteminister_vi_misser_moms_for_10-18_mia_kr.html  
6 https://www.dr.dk/nyheder/tema/skatte-og-momssvindelsag 


