
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Hermed sendes en korrektion af svar på spørgsmål nr. 547 af 16. marts 2015 (alm. del). 

Spørgsmålet blev stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V). 

 

 

Karsten Lauritzen 

/ Lars Jepsen 

  

14. august 2015 
J.nr. 15-0997470 

  

Skatteudvalget 2014-15 (1. samling)
SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 547
Offentligt

Skatteudvalget 2017-18
SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221
Offentligt



 

 

Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del spørgsmål 371 og 465 redegøre 

for, hvad ministeren statistisk kan oplyse om de 869 sager som følger af besøget på privat 

grund i perioden fra 1. juli 2012 til 31. december 2014. I den forbindelse bedes oplyst, 

hvor mange der er afsluttet, og hvor mange der har ført til anmeldelser til andre myndig-

heder.  

 

Svar 

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

 

”I svar af 13. april 2015 på SAU alm. del spørgsmål 547 blev det oplyst, hvilke statistiske 

oplysninger SKAT kunne give om de 869 sager, SKAT havde oprettet som følge af kon-

trol gennemført på privat grund.  

 

Desværre er der konstateret en fejl i disse oplysninger i forbindelse med indførelse af sup-

plerende registreringer vedrørende besøg på privat grund. Det kan nu oplyses, at det kor-

rekte svar er, at der er oprettet 890 sager vedrørende besøg på privat grund gennemført i 

perioden fra 1. juli 2012 til 31. december 2014. 

 

Tabel 1 indeholder de statistiske oplysninger, som SKAT kan give om de 890 sager. 

 

Tabel 1. Statistiske oplysninger pr. 31. december 2014 om sager som følge af besøg på 
privat grund  
 Antal sager 

Igangværende kontrolsager  122 

Afsluttede kontrolsager  682 

Sager vedrørende vurdering af, om skatte- og afgifts-
lovgivningen er overtrådt 

86 

I alt  890 

” 

 

Jeg skal beklage overfor spørger – som lidt utraditionelt i dette tilfælde er mig selv – at 

datagrundlaget ikke var korrekt. 
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