
 

 

Siden 2019 har Skattestyrelsen stoppet forkerte 

fradrag for over 62 mio. kr. hos selvstændigt er-

hvervsdrivende. I 2022 fandt Skattestyrelsen fejl i 8 

ud af 10 sager, som var udtaget til kontrol på bag-

grund af digitale stopklodser.  

Siden 2019 har Skattestyrelsen brugt digitale stopklodser i forbindelse med selv-

stændigt erhvervsdrivendes årsopgørelse. De digitale stopklodser overvåger 

indtastningerne i årsopgørelsen og gør det muligt for Skattestyrelsen hurtigt og 

effektivt at stoppe skatteydere i at tage fradrag, de ikke er berettigede til.  

 

De digitale stopklodser blev først introduceret i borgernes årsopgørelse, og er 

siden målrettet til også at blive brugt på de selvstændigt erhvervsdrivendes års-

opgørelse.  

 

Skattestyrelsen udtager sager, som er standset i de digitale stopklodser, til ma-

nuel kontrol. I perioden fra 2019 til 2022 har kontrollerne ført til reguleringer i 

godt 1.400 sager, hvor selvstændig erhvervsdrivende fejlagtigt eller bevidst har 

indtastet fradrag, de ikke har krav på. Det svarer til, at der i perioden er rettet fejl 

på baggrund af forkerte indtastninger for en samlet skatteværdi på over 62 mio. 

kr. Alene i 2022 har Skattestyrelsen stoppet fejl og snyd for knap 27 mio. kr., jf. 

figur 1.  

 
Figur 1. Skatteværdi af reguleringer i mio. kr., 2019 – 2022 (2022-niveau) 

 

Anm:. Tallene er korrigeret for udviklingen i BNP. Tallene er afrundede. Det betyder, at summen af 

reguleringerne vil være højre end den reelle samlede skatteværdi af reguleringer. 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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Skattestyrelsens digitale stopklodser 

ved selvstændigt erhvervsdrivende 

har fra 2019 til 2022 medført regule-

ringer for over 62 mio. kr. 



  

 

Side 2 

 Eksempel: Sådan fungerer en digital stopklods 

En selvstændigt erhvervsdrivende, der er bosat på Bornholm og arbejder på Sjælland, 

indberetter både maksimalt befordringsfradrag og maksimalt rejsefradrag i sin årsopgø-

relse. Det aktiverer en digital stopklods, da oplysningerne ikke harmonerer. Oplysnin-

gerne signalerer, at personen både dagligt pendler mellem Bornholm og Sjælland, og at 

personen overnatter på Sjælland. 

 

Sagen sendes til manuel kontrol, hvor Skattestyrelsen kontrollerer (og evt. retter) indbe-

retningens rigtighed. Den selvstændigt erhvervsdrivende har her mulighed for at ind-

sende begrundelse og dokumentation for det indberettede, og Skattestyrelsens sagsbe-

handler vurderer sagen.  

 

 

8 ud af 10 sager fører til regulering 

Siden Skattestyrelsen lancerede de digitale stopklodser, er der opbygget vigtig 

viden, så stopklodserne bliver stadigt mere effektive. Det afspejler sig blandt an-

det i andelen af sager, som har ført til efterfølgende regulering.  

 

De seneste to år har Skattestyrelsen fundet fejl i 8 ud af 10 kontroller med selv-

stændigt erhvervsdrivendes årsopgørelser. Det er tæt på en fordobling fra 46 

pct. i 2019 til 80 pct. i 2022, jf. figur 2. 

 
Figur 2. Antal sager og træfprocent, 2019 – 2022 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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I 2022 kunne Skattestyrelsen rette fejl 

i 80 pct. af sager med selvstændige 

erhvervsdrivende, der blev stoppet af 

de digitale stopklodser. 
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