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Spørgsmål 

Vil ministeren – i lyset af at regeringens finanslovforslag, da det blev fremsat, inkluderede 

etablering af et nyt skattecenter med 250 nye kontrolmedarbejdere til bekæmpelse af skat-

tely, organiseret svig m.v. – sikre, at dette skattecenter også får fokus på at bekæmpe 

momssnyd ved grænseoverskridende e-handel? 

 

Svar 

Jeg er enig i, at der skal sættes hårdt ind over for personer og virksomheder, der snyder 

med skatter og afgifter, da det ellers undergraver vores tillid til skattesystemet.  

 

Toldstyrelsen har fokus på kontrol af private post- og pakkeforsendelser fra tredjelande, 

og styrelsen har derfor gennemført særskilte kontrolaktioner i 2018 og 2019 med henblik 

på at kontrollere, om der var afregnet korrekt moms, afgifter og told af private forsendel-

ser samt at afdække omfanget af ulovlig import af farlige og sundhedsskadelige varer fra 

tredjelande. Kontrollerne bidrager til at opnå et bedre grundlag for at vurdere omfanget af 

udfordringer på området for at kunne foretage risikobaseret kontrol. Jeg kan oplyse, at 

kontrolindsatsen fortsætter i 2020.  

 

I mit svar til Skatteudvalget på SAU alm. del spm. 80 af 18. december 2019 gav jeg en re-

degørelse for Skatteforvaltningens arbejde vedrørende kontrol af udenlandske netbutik-

kers betaling af dansk moms. Skattestyrelsen har i et kontrolprojekt fået oplysninger om 

danske forbrugeres betalingskortoplysninger og bruger dem til at målrette kontrollen mod 

EU-virksomheder, der sælger varer til danske forbrugere, men som ikke er momsregistre-

ret. De foreløbige resultater viser, at de fleste fjernsalgsvirksomheder fra andre EU-lande, 

som er momspligtige til Danmark, er registreret korrekt. 

 

Regeringen har sat som målsætning at ansætte 1.000 ekstra medarbejdere i Skatteforvalt-

ningen i løbet af de kommende år til at styrke skattekontrollen generelt. På finansloven 

for 2020 er der, som spørgeren angiver, afsat 150 mio. kr. i 2020 stigende til 200 mio. kr. 

årligt i 2021-2023 til ansættelse af de første 250 nye medarbejdere.  

 

Generelt gælder, at de ekstra medarbejdere prioriteres efter risiko og væsentlighed for at 

skabe den størst mulige effekt på regelefterlevelsen og genoprette tilliden til skattevæse-

net. Skatteministeriet er i gang med at identificere de områder, hvor der for nuværende 

vurderes at være særligt akutte udfordringer i den eksisterende kontrolindsats. Det er der-

for endnu for tidligt at udtale sig om konkrete indsatsområder.  

 

Derudover er det, som nævnt, regeringens ambition, at der skal udrulles yderligere tre eta-

per med hver 250 medarbejdere. Indholdet i disse vil blive afklaret i takt med, at de skal 

implementeres, og der etableres et samlet risikobillede for hele Skatteforvaltningens om-

råde.   
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