
 

 

September 2022 

10 års myndighedssamarbejde mod social dum-

ping har effekt på brancher med risiko for svindel. 

Siden 2012 har kontrolindsatsen ført til regulering i 

knap 5.500 sager. Omtrent halvdelen var i bygge- 

og anlægsbranchen. 

I 2022 markerer Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet ti år med fælles myn-

dighedsindsats mod social dumping. Formålet med indsatsen er at forebygge 

konkurrenceforvridning blandt virksomheder og sikre, at arbejde i Danmark fore-

går under ordentlige vilkår og efter danske regler. Det sker gennem målrettede 

fællesaktioner mod brancher og virksomheder, hvor der vurderes at være risiko 

for svindel, fx på byggepladser, restauranter og i landbruget. Aktionerne består 

både af vejledning og kontrol.  

 

I myndighedssamarbejdet har Skattestyrelsen til opgave at sikre, at arbejde i 

Danmark foregår efter danske regler på skatte- og afgiftsområdet. Løbende fø-

res der dialog mellem myndighederne om udvælgelse af brancher og virksom-

heder til kontrol for at sikre, at de mest risikofyldte prioriteres højest. 

 

I perioden fra 2012 til 2021 afsluttede Skattestyrelsen knap 16.000 sager i ind-

satsen mod social dumping. Med knap 8.700 sager blev der gennemført flest 

kontroller i bygge- og anlægsbranchen, jf. figur 1. 

 
Figur 1. Antal sager mod social dumping fordelt på brancher i perioden 2012 til 2021 
 

 

Anm.: Kontroller tælles som afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset 

antal kontroller i den enkelte sag.  

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

Flest reguleringer i sager fra bygge- og anlægsbranchen  

Hvis Skattestyrelsens kontrol viser fejl og/eller mangler i virksomhedernes regi-

streringer af skatter og afgifter, gennemfører styrelsen en regulering. I perioden 

fra 2012 til 2021 førte knap 5.500 af sagerne til en efterfølgende regulering. 
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Side 2 

Bygge- og anlægsbranchen stod for den største andel med reguleringer i godt 

2.700 sager. Det svarer til 51 pct. af de sager, der blev reguleret, på tværs af 

brancher, jf. figur 2. Typisk sker reguleringer i bygge- og anlægsbranchen på 

baggrund af fejl og mangler i de udenlandske virksomheders og ansattes regi-

streringsforhold, da det medfører manglende eller fejlagtig afregning af skat og 

moms. 

 
Figur 2. Regulerede sager om social dumping fordelt på brancher i perioden 2012 til 2021 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

10 år med styrket myndighedsindsats 

Som en vigtig del af den fælles myndighedsindsats har Skattestyrelsen, Arbejds-

tilsynet og politiet hvert år siden 2012 gennemført fælles landsdækkende og re-

gionale kontrolaktioner af virksomheders arbejdsmiljø, skatteforhold og arbejds- 

eller opholdstilladelser, jf. figur 3. 

 

Samtidig holder myndighederne tæt kontakt og underretter hinanden, hvis de på 

egne kontrolbesøg får mistanke om lovbrud på en af de andre myndigheders 

område. Samarbejdet har derfor medført, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og 

politiet løbende bliver bedre til at understøtte hinandens indsatser og sikrer en 

fortsat effektiv og målrettet kontrol. 

 
Figur 3. Eksempel på myndighedssamarbejde under fællesaktioner 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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