
Maj 2022 

 

Side 1 

Det fælles myndighedssamarbejde mod social 

dumping betaler sig. I 2021 førte Skattestyrelsens 

kontroller til skatteopkrævninger for godt 300 mio. 

kr. Knap 60 pct. af kontrollerne førte til reguleringer. 

Det fælles myndighedssamarbejde kan i år fejre ti års jubilæum. Siden 2012 har 

Skattestyrelsen sammen med politiet og Arbejdstilsynet haft et skærpet fokus på 

at sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler. 

Myndighederne gennemfører fællesaktioner på steder med mistanke om social 

dumping og brug af illegal arbejdskraft. Det gælder fx på byggepladser, i land-

brug og på restauranter. 

 

Det er Skattestyrelsens opgave at kontrollere, om de udenlandske virksomheder 

og arbejdstagere er skatte- og momsregistreret, og om skatte- og momskrav er 

angivet og betalt. Hvis Skattestyrelsen finder fejl i og manglende betaling af skat-

ter og afgifter, sender Skattestyrelsen efterfølgende en opkrævning.  

 

Indsatsen mod social dumping satte rekord i 2021 med opkrævninger for over 

300 mio. kr., jf. figur 1. Samlet har Skattestyrelsens indsats ført til opkrævninger 

for mere end 1,5 mia. kr. siden 2015. Opkrævningerne opgøres på baggrund af fx 

ændringer i angivelse af indkomst, moms eller skattebeløb indeholdt for ansatte.  

 
Figur 1. Skatteopkrævninger i perioden 2015-2021, mio. kr. 
 

 

Anm.: Opgørelsesmetoden af antal kontroller og provenu er ændret i 2015, hvorfor opkrævningerne for perioden 2012-
2014 ikke indgår. Metoden, der er anvendt fra 2015, sikrer et ensartet grundlag for at sammenligne antal kontroller mv. på 
tværs af de enkelte kontrolaktiviteter.  
Kilde: Skattestyrelsen. 
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1,5 mia. 
Skatteopkrævninger siden 2015  

Indsatsen mod social dumping har si-

den 2015 ført til skatteopkrævninger 

på mere end 1,5 mia. kr.  



  

 

Side 2 

Skattestyrelsens kontrolindsats er blevet mere effektiv 

Skatteopkrævningerne opgøres i det år, hvor kontrollen afsluttes. En af årsa-

gerne til den høje opkrævning i 2021 er, at Skattestyrelsen i månederne under 

COVID-19-nedlukningen ikke deltog i kontrolaktioner og andre udgående kon-

troller og derfor fokuserede på at afslutte sager fra tidligere kontroller. Det har 

ført til et relativt højt antal afsluttede sager med reguleringer i 2021 med en 

samlet høj skatteopkrævning til følge.  

 

I 2021 gennemførte Skattestyrelsen godt 2.900 kontroller, hvoraf ca. 1.700 førte 

til skattemæssige reguleringer. Det svarer til, at 59 pct. af alle kontroller har ført 

til reguleringer, jf. figur 2.   

 
Figur 2. Antal kontroller og træfprocent i perioden 2015-2021 
                

 

Anm.: En kontrol udgør én kontrol af en skatte- eller afgiftsart hos én person eller virksomhed  i ét indkomstår. Tallene kan 
variere ift. de tidligere offentliggjorte tal som følge af bl.a. efterregistreringer.  
Kilde: Skattestyrelsen. 

 

Helhedsorienteret indsats 

Kontrolindsatsen og de efterfølgende reguleringer har også en forebyggende 

virkning. Det er nemlig med til at understøtte, at de pågældende virksomheder 

fremover selv får registreret og angivet deres skatte- og momsmæssige forhold 

korrekt. 

 

Skattestyrelsen gennemfører også en række vejledningsinitiativer med henblik 

på, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere følger reglerne, ligesom der 

er et tæt samarbejde med andre landes skattemyndigheder om at bekæmpe 

snyd på skatte- og afgiftsområdet for udenlandske virksomheder og arbejdsta-

gere.  

 

 Boks 1. Den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold  

Den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold (social dumping) blev etableret i 

2012 og udgør et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet. Myn-

dighederne gennemfører fælles kontrolaktioner over hele landet. For at understøtte kon-

trolindsatsen vejleder Skattestyrelsen også virksomhederne, så indberetningen af blandt 

andet skat og moms gøres korrekt.  

Det er muligt at læse mere om samarbejdet og Skattestyrelsens resultater på 

sktst.dk/socialdumping.  

 

 

3.489 3.347

2.820

3.282

2.870 2.649
2.913

59

-5

5

15

25

35

45

55

65

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal kontroller Træfprocent

 

  sktst.dk   Skattestyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen  

Antal kontroller Træfprocent 


	Indsatsen mod social dumping giver rekordhøje skatteopkrævninger

