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Spørgsmål 

Ministeren bedes oplyse antallet af kontrolbesøg, som SKAT har gennemført på privat 

grund år for år fra 2010 og frem til udgangen af 2017. Antallet af kontrolbesøg bedes for-

delt på, hvorvidt disse er gennemført på baggrund af hjemlen til at kontrollere på privat 

grund uden dommerkendelse eller med en forudgående dommerkendelse. Ministeren be-

des ligeledes oplyse, hvor mange af disse kontrolbesøg, der har ført til sager eller påbud af 

henholdsvis skattemæssig eller anden karakter, samt hvor mange sager der samlet set er 

blevet oprettet pr. år på baggrund af de gennemførte kontrolbesøg på privat grund. 

 

Svar 

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT: 

 

”Antal kontrolbesøg udført på privat grund 

I perioden 2010-2017 har SKAT alene haft hjemmel til at kontrollere på privat grund i 

forbindelse med synlig udendørs erhvervsmæssig byggeaktivitet i perioden fra den 1. juli 

2012 til den 31. december 2015.  

 

Som det fremgår af tabel 1, er der i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 

2015 foretaget 839 kontrolbesøg på privat grund. 

 

Tabel 1. Antal kontrolbesøg på privat grund med hjemmel i lovgivningen fra den 1. juli 2012 til den 

31. december 2015 
 

 
 
År 

2012  
(1.7-31.12) 2013 2014 2015 I alt 

Antal kontrolbesøg på 
privat grund  118 390 239 92 839 

 

 

 
 
Kilde: SKAT 

 

Der er ikke gennemført kontrolbesøg på privat grund før den 1. juli 2012 eller efter den 

31. december 2015, da der ikke har været hjemmel hertil. SKAT har ingen hjemmel til at 

indhente en dommerkendelse. For at få en dommerkendelse skal det kunne sandsynliggø-

res, at der foregår noget, som er ulovligt, og det er der ikke en formodning for, når SKAT 

foretager kontrol. Forudsætningen for en dommerkendelse er, at der er konkret mistanke 

om et strafbart forhold, og SKAT kan i den situation anmelde en mistænkt til politiet 

med anmodning om, at der foretages efterforskningsskridt som f.eks. en ransagning, som 

kræver at politiet indhenter en dommerkendelse, jf. besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 

95 (2014-15, 2. samling).  

 

Resultater af SKATs kontrolbesøg 

Det skal indledningsvis oplyses, at SKAT pr. 1. januar 2015 har ændret sine registreringer 

vedrørende kontrolbesøg på privat grund, jf. besvarelsen af SAU alm. del spørgsmål 12 (2014-

15, 2. samling). Det betyder, at besvarelsen af spørgsmålet er opdelt i henholdsvis perioden 

fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2014 og perioden fra den 1. januar 2015 til den 

31. december 2015.   
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For så vidt angår perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2014, indeholder tabel 

2 de statistiske oplysninger, som SKAT kan give om sagerne oprettet i perioden. Sagernes 

status er opgjort pr. den 6. februar 2018. I perioden er der i alt oprettet 890 sager som 

følge af SKATs kontrolbesøg på privat grund, jf. tabel 2.  

 

Tabel 1. Statistiske oplysninger om sager som følge af besøg på privat grund fra den 1. juli 2012 til 

den 31. december 2014 
 

 
   Antal sager 

Igangværende kontrolsager 0 

Afsluttede kontrolsager 804 

Sager vedrørende vurdering af om skatte- og afgiftslovgivningen er overtrådt 1 86 

I alt 890 
 

 

 
 
Note: SKAT har for perioden forud for den 1. januar 2015 ingen fuldstændige registreringer af sammenhængen mellem de 
udførte kontroller på privat grund og efterfølgende sigtelser for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i henhold til 
retsplejelovens bestemmelser. Der henvises til svar på SAU alm. del spørgsmål 901 (2013-14), SAU alm. del spørgsmål 
166 (2014-15, 1. samling), SAU alm. del spørgsmål 278 (2014-15, 1. samling) og SAU alm. del spørgsmål 372 (2014-15, 1. 
samling). 

1)  Der gøres opmærksom på, at dette tal er opgjort pr. den 12. august 2015, jf. SAU alm. del spørgsmål 547 (2014-15, 1. 
samling). 

Kilde: SKAT 

 

Der findes ikke nærmere oplysninger om resultaterne af de 890 sager. Det betyder, at 

hverken de 804 afsluttede kontrolsager eller de 86 sager vedrørende vurdering af, om 

skatte- og afgiftslovgivningen er overtrådt, er udtryk for, at sagerne har resulteret i påbud, 

regulering eller andre former for konsekvenser. 

 

For så vidt angår perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015, indeholder 

tabel 3 oplysninger om antal sager, der har ført til påbud, videregivelse af oplysninger til 

andre myndigheder mv. i perioden. I alt er 33 ud af 133 sager afsluttet med regulering el-

ler påbud, jf. tabel 3.  

 

Tabel 2. Antal sager med regulering, pålæg mv. som følge af kontrollerne fra den 1. januar 2015 til 

den 31. december 2015 
 

 
  Antal sager 

Antal sager, der er afsluttet uden regulering eller påbud 100 

Antal sager, der er afsluttet med regulering eller påbud 33 

Antal sager, der er igangværende 1 

I alt  134 

Antal sager, hvor der er videresendt oplysninger til andre myndigheder i 
Danmark eller udlandet 15 

 

 

 
 
Note: Der er to sager, hvor der er givet både påbud og regulering i samme sag. 

Kilde: SKAT 
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I SAU alm. del spørgsmål 12 (2014-2015, 2. samling) oplyste SKAT, at der i perioden ef-

ter den 1. januar 2015 var oprettet 12 straffesager på baggrund af kontroller på privat 

grund. SKAT har afgjort 11 af disse sager ved et administrativt bødeforelæg på 5.000 kr. 

En enkelt af de 12 sager var anlagt som en prøvesag. Sagen er blevet påtaleopgivet hos 

politiet, idet selskabet gik konkurs. ” 


