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TilFolketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 620 af 7. august 2013 (alm. del).  
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ane Halsboe-Jørgensen(S).

Holger K. Nielsen / Lars Jepsen

J.nr. 13-0250185
Den 9. september 2013
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Spørgsmål
Vil ministeren redegøre for, i hvilket omfang de aktioner, som SKAT har 
gennemført på baggrund af initiativerne til modvirkning af social dumping, der 
fremgår af finansloven for henholdsvis 2012 og 2013, har bidraget positivt til 
statskassen?

Svar
Indledningsvis skal jeg understrege, at de aktioner, som er omtalt i svaret på 
alm. del spørgsmål 619 af 7. august 2013, har bidraget til flere penge i 
statskassen, men hvad, der er nok så vigtigt, er, at aktionerne har haft en stor 
præventiv virkning.

SKAT har i den forbindelse oplyst, at der som eksempel på en fremadrettet 
afledt effekt af aktionerne i 172tilfælde er foretaget ændring fra 
entrepriseforhold (en registreret selvstændig udlænding) til at være 
arbejdsudleje eller lønmodtager i det danske firma med deraf fremadrettet 
indbetaling af skat til den danske stat. Det er ikke muligt at opgøre den 
beløbsmæssige virkning af dette, idet det afhænger af den enkeltes fremtidige 
forhold.

I øvrigt kan det oplyses, at de aktioner, som er omtalt i svaret på alm. del
spørgsmål 619 af 7. august 2013,har medført følgende reguleringer(ændring af 
indkomst, moms, A-skat, AM-bidrag, og arbejdsudlejeskat):

I 2012 blev der afsluttet 795 kontroller. Heraf blev der i 37 sager foretaget en 
samlet regulering på 7 mio. kr.

I 2013 er der indtil 6. august afsluttet 638 kontroller. I 108 af disse sager skete 
der en samlet reguleringpå 14 mio. kr. Der er i øjeblikket 343 ikke afsluttede 
igangværende sager.

Herudover foretages der en daglig kontrolindsats (dvs. ud over de nævnte 
aktioner) vedrørende indsatsen mod social dumping. 

Opgørelse fra SKATsprojekt vedrørende social dumping viser, at det samlede 
resultat af indsatsen mod social dumping i 2012var, at der blev foretaget 
reguleringer (ændringaf indkomst, moms, A-skat, AM-bidrag og
arbejdsudlejeskat) på 47 mio. kr. Heraf var de 9,5 mio. kr. varslet pr. 31. 
december 2012, men blev først endeligt afgjort i begyndelsen af 2013.

For 2013 viser den seneste opgørelse fraSKATs projekt vedrørende social 
dumping, at der i perioden 1. januar 2013- 6. august 2013 er foretaget 
reguleringer (ændring af indkomst, moms, A-skat, AM-bidrag og
arbejdsudlejeskat) påca. 41 mio. kr.


