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København, den 14. november 2016 
 
Mindre administrativt bøvl til de lovlydige virksomheder og mere kontrol af dem der bevidst snyder  
Kære ministre.  
Virksomheder, der bevidst snyder i skat og udfører sort arbejde, opnår en urimelig konkurrencefordel i 
forhold til de lovlydige virksomheder. Det bør der rettes op på. På Folketingets bord ligger om en 
investeringsplan for et nyt skattevæsen. Planen indeholder mange positive elementer og adresserer de store 
udfordringer, som SKAT står over for. Men planen, som den ser ud nu, sikrer ikke en tilstrækkelig og fair 
skattekontrol.   
Det skyldes bl.a., at SKAT kun har kapacitet til at kontrollere ca. 23.000 virksomheder årligt, selvom SKAT selv 
har konstateret, at 10 pct. eller 70.000 danske erhvervsdrivende og virksomheder bevidst snyder.  
Staten lider på den konto hvert år et tab på et tocifret milliardbeløb som følge af moms- og skattesnyd.   Det 
er en regning som almindelige lovlydige danskere og virksomheder betaler i form af højere skatter og afgifter 
og/eller færre investeringer i uddannelse og velfærd. Oveni kommer, at de virksomheder, der spiller efter 
reglerne, risikerer at blive udkonkurreret af dem, som enten ikke sætter sig ordentligt ind i reglerne eller 
bevidst snyder.     
Vi skal derfor opfordre regeringen og partierne bag dette års finanslov til at sikre, at vi i Danmark er i stand 
til at føre en fair virksomhedskontrol ved at give fordele til de lovlydige virksomheder i form af mindre 
kontrol og administrativt bøvl, samtidigt med at kontrolindsatsen mod virksomheder, der ikke overholder 
reglerne opprioriteres. Disse hensyn er ikke tilgodeset i den foreliggende investeringsplan.  
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Kopi er sendt til Folketingets finansudvalg og skatteudvalg.  
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