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Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvorvidt SKAT fortsat måler virksomheders oplevede opdagelses-

risiko for henholdsvis skattesnyd og sort arbejde som tidligere gjort i SKATs årlige hold-

ningsundersøgelse, senest i 2014-udgaven, og hvis ja, oplyse om andelen af virksomheder, 

der oplevede opdagelsesrisikoen som høj eller meget høj for alle tilgængelige årstal i peri-

oden 2014 - 2018? Hvis SKAT ikke længere måler og/eller offentliggør virksomhedernes 

oplevede opdagelsesrisiko for skattesnyd og sort arbejde, bedes ministeren redegøre for 

grundlaget herfor. 

 

Svar 

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

 

”Borgere og virksomheders oplevede opdagelsesrisiko måles i SKATs holdningsundersø-
gelse, der gennemføres hvert år i fjerde kvartal. De to spørgsmål, der omhandler bor-

gere/virksomheders oplevelse af risikoen for at blive opdaget i skattesnyd hhv. udførelse 

af sort arbejde, indgår i de indeks af udvalgte spørgsmål i undersøgelsen, der anvendes til 

afrapportering på SKATs finanslovsmål for kundetilfredshed. 

 

Andelen af virksomheder, der oplever risikoen for at blive opdaget i snyd med skat, 

moms eller afgifter som værende ”stor” eller ”meget stor” steg fra 47 til 56 pct. i 2014-

2016, men faldt til 38 pct. i 2017, jf. tabel 1. Den tilsvarende andel for sort arbejde var sta-

bil omkring 42 pct. i 2014-2016, men faldt til 31 pct. i 2017. 

 

Tabel 1. Andelen af virksomheder, der oplever opdagelsesrisikoen som "stor" eller "meget stor", 

2014-2017, pct. 
 

 
   2014 2015 2016 2017 

Snyd med skat, moms eller afgifter 47 50 56 38 

Sort arbejde 41 43 42 31 
 

 

 
Kilde: SKAT 

” 

 

Jeg vil gerne understrege, at jeg mener, det er vigtigt, at der er en reel risiko for at blive 

kontrolleret. Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget også ad 

flere omgange afsat flere ressourcer til SKAT, herunder 480 mio. kr. i forbindelse Aftale 

om styrket kontrol og vejledning fra november 2017.  


