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1. Justitsministeriet nedsatte den 13. september 2017 Undersøgelseskom-

missionen om SKAT.

Det fremgår af pkt. 10 i kommissoriet af 3. juli 2017 for Undersøgelseskom-

missionen om SKAT, at justitsministeren med passende mellemrum og 

mindst én gang årligt vil informere Folketingets Udvalg for Forretningsor-

denen om fremdriften i arbejdet.

På den baggrund har Justitsministeriet den 31. august 2018 anmodet Under-

søgelseskommissionen om SKAT om en udtalelse om fremdriften i kom-

missionens arbejde med henblik på oversendelse til Udvalget for Forret-

ningsordenen.

Undersøgelseskommissionen om SKAT har den 21. september 2018 frem-

sendt et brev til Justitsministeriet om fremdriften i kommissionens arbejde. 

Brevet var vedlagt en kopi af kommissionens orienteringer nr. 1-4 samt en 

foreløbig berammelsesplan. Kommissionens brev og de to bilag vedlægges 

til Udvalget for Forretningsordenens orientering.

2. Justitsministeriet har i samarbejde med kommissionen udarbejdet et bud-

getoverslag med udgangspunkt i en samlet undersøgelsesperiode på 6 år (pe-

rioden 2017-2023).

 Folketinget  

 Udvalget for Forretningsordenen 

 Christiansborg 

 1240 København K 

 DK Danmark
Dato: 10. oktober 2018

Kontor: Statsret og Menneskeret

Sagsbeh: Johan Næser

Sagsnr.: 2017-750-0037

Dok.: 877222

Udvalget for Forretningsordenen 2018-19
UFO Alm.del  Bilag 13

Offentligt



2

Regnskab og budget for Undersøgelseskommissionen om SKAT 2017-2023 (mio. 

kr.)

Regn-

skab 

2017

Forventet 

regnskab 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023 I alt

3 18 80 80 80 25 22 308

Udgifterne og budgetoverslaget indeholder udgifter til løn til kommissions-

medlemmerne, sekretariatsbetjening, omkostning til bisiddere og udgifter til 

husleje, rejser og øvrige driftsudgifter i forbindelse med kommisionsarbej-

det.

Der er knyttet en usikkerhed til nogle af de centrale omkostningsfaktorer, 

såsom det samlede tidsperiode, som undersøgelsen vil strække sig over, og 

omfanget af det materiale, som undersøgelseskommissionen skal gen-

nemgå. Dette overordnede forbehold er af betydning for budgetoverslagets 

forudsætninger.

Omkostningerne til bisiddere er budgetteret til ca. 130 mio. kr. og dækker 

de forventede 40 bisiddere, der deltager i ca. 50 afhøringsdage inkl. forbe-

redelse, rejseomkostninger mv. pr. år i perioden 2019-2021. Budgettet for 

bisidderne er lagt ud fra, at bisidderne deltager i alle afhøringer og forhand-

linger. Dette har dog ikke været tilfældet i tidligere kommissioner, hvorfor 

det budgetterede beløb i forhold til bisiddere må anses som værende i den 

høje ende af det forventede udgiftsniveau for kommissionen.

Det bemærkes i øvrigt, at Justitsministeriet den 1. oktober 2018 sendte et 

udkast til et yderligere tillægskommissorium til Folketingets Udvalg for 

Forretningsordenen med henblik på eventuelle bemærkninger fra udvalget. 

Der er ikke ved ovennævnte orientering og budgetoverslag taget højde for 

betydningen af denne eventuelle udvidelse. 

Søren Pape Poulsen
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