
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Side 1/2 

 

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 23. august 2021 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 fremsendt en udtalelse af 20. 

september 2021 om fremdriften i kommissionens arbejde til Justitsministe-

riet. Kommissionens udtalelse er vedlagt kopi af kommissionens orienterin-

ger nr. 12-15, øvrige nyheder fra kommissionen fra perioden 16. november 

2020 til 14. juni 2021 og en afhøringsplan for perioden august til december 

2021. Udtalelsen og medfølgende bilag vedlægges til Udvalget for Forret-

ningsordenens orientering. 

 

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

getoverslag med udgangspunkt i en samlet undersøgelsesperiode på 7 år (pe-

rioden 2017-2024). Det bemærkes for en ordens skyld, at denne budgetpe-

riode ikke nødvendigvis kan anses som et endeligt skøn over undersøgelsens 

samlede varighed. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til, at undersø-

gelseskommissionen i sin udtalelse bl.a. bemærker, at kommissionen på nu-
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værende tidspunkt forventer at færdiggøre afhøringerne i 2023, og at kom-

missionen herefter vil færdiggøre sine undersøgelser og koncentrere arbej-

det om afgivelse af beretning.    

 

Regnskab og budget for Undersøgelseskommissionen om SKAT 2017-

2024 (mio. kr.) 

 

Regn-

skab 

2017 

Regn-

skab 

2018 

Regn-

skab 

2019 

Regn-

skab 

2020 

Budget 

og regn-

skab 

20211 

Bud-

get 

2022 

Bud-

get 

2023 

Bud-

get 

2024 I alt 

3,0 21,2 54,8 51,7 70,5 63,9 44,2 39,2 348,7 

 

Det bemærkes, at summen af regnskabstallene for 2018 var angivet til 21,8 

mio. kr. i seneste orientering til Folketinget. Dette skyldes en fejl i opgørel-

sen af udgifterne til kommissionens sekretariatsbistand, og beløbet er nu ret-

tet til 21,2 mio. kr.  

 

Udgifterne og budgetoverslaget indeholder udgifter til løn til kommissio-

nens medlemmer, sekretariatsbetjening, omkostninger til bisiddere og ud-

gifter til husleje, rejser og øvrige driftsudgifter i forbindelse med kommis-

sionsarbejdet. 

 

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

herunder som nævnt den samlede tidsperiode, som undersøgelsen vil 

strække sig over, og omfanget af det materiale, som undersøgelseskommis-

sionen skal gennemgå. Disse overordnede forbehold er af betydning for bud-

getoverslagets forudsætninger. 

 

Omkostningerne til bisiddere er budgetteret til ca. 73 mio. kr. og dækker det 

forventede antal bisidderes deltagelse i afhøringsdage, inkl. forberedelse, 

rejseomkostninger mv. i perioden 2019-2024. Budgettet for omkostninger 

til bisiddere er nedjusteret fra ca. 86,5 mio. kr. i forhold til sidste orientering 

af Folketinget. Der er dog fortsat usikkerhed om de samlede omkostninger 

til bisiddere. 

 

 

Nick Hækkerup 

 /  

Henrik Skovgaard-Petersen 

                                                 
1 Baseret på summen af halvårsregnskab for 1. halvår af 2021 og budgetprognose for 2. 

halvår af 2021. 
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