
Marts 2023 

 

Borgernes indtastninger på årsopgørelsen har år-

ligt aktiveret Skattestyrelsens digitale kontroller 1,9 

mio. gange. Et af værktøjerne har forhindret ube-

rettigede udbetalinger for anslået 120 mio. kr. 

Årsopgørelsen er for langt de fleste borgere blevet digital og automatiseret. 

Langt størstedelen af borgernes skattepligtige oplysninger finder automatisk vej 

til årsopgørelsen via indberetninger fra blandt andet arbejdsgivere, banker, fag-

foreninger og pensionsselskaber.  

 

Dermed skal borgerne i højere grad tjekke, om oplysningerne er korrekte på års-

opgørelsen, end de selv skal angive oplysninger i de åbne felter i årsopgørelsen. 

Hvis borgerne har ændringer eller nye tilføjelser til deres årsopgørelse, bliver op-

lysningerne gennemgået og kontrolleret automatisk gennem Skattestyrelsens di-

gitale kontroller.  

 

Borgerne har i gennemsnit aktiveret de digitale kontroller 1,9 millioner gange år-

ligt for både årsopgørelsen for 2019 og for 2020. Det dækker over aktiveringer 

fra omkring 800.000 borgere, der årligt foretager ændringer, som kontrolleres af 

de digitale kontroller, jf. figur 1.  

 
Figur 1. Samlet antal og unikke aktiveringer af digitale kontroller, 2019-2020. 
 
 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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Side 2 

Nogle digitale værktøjer aktiveres automatisk, når borgeren indtaster eller æn-

drer oplysninger i TastSelv, mens andre udelukker muligheden for at lave æn-

dringer i årsopgørelsen. Fælles er, at de digitale værktøjer skal gøre det endnu 

nemmere for borgerne at betale korrekte skatter og afgifter. Samtidig bliver det 

sværere for det fåtal, der forsøger at snyde med skattebetalingen, jf. boks 1. 

 

 Boks 1. Eksempler på digitale værn 

De digitale kontroller blev introduceret i årsopgørelsen i 2017 og er siden blevet videre-

udviklet løbende. I dag består det samlede digitale værn af over 750 forskellige digitale 

kontroller på borgernes enkelte åbne felter og på kombinationer af flere felter i TastSelv.  

 

Logiske kontroller afviser en indberetning fra skatteyderne, hvis oplysningerne ikke 

stemmer overens med Skattestyrelsens oplysninger om borgerens skatteforhold. Fx hvis 

en arbejdsløs indberetter et kørselsfradrag. Skatteyderen kan henvende sig til Skattesty-

relsen, som kan kontrollere afvisningen og evt. ophæve den, hvis der er tale om en fejl.   

 

Slutkontroller låser indberetningen fra skatteyderen, og Skattestyrelsen undersøger ind-

beretningen enten via visitering eller kontrol, før en ændret årsopgørelse kan udsendes. 

 

Det digitale kontrolværktøj identificerer og inddeler skatteydernes indberetninger i for-

hold til sandsynligheden for, at indberetningen viser tegn på atypiske mønstre. Det kan 

være alt fra størrelsen på et indtastet beløb, hvilke felter der bliver anvendt eller en aty-

pisk adfærd i forhold til tidligere år eller andre borgere, som resulterer i en kontrol. 

 

 

Digitalt kontrolværktøj har forhindret knap 120 mio. kr. fra udbetaling 

De samlede digitale værn forhindrede uberettiget udbetaling af 286 mio. kr. ved 

årsopgørelsen i 2020, og siden er der tilføjet flere digitale kontroller. Det nyeste 

skud på stammen af digitale kontroller er det digitale kontrolværktøj. Værktøjet 

er baseret på modeller med kunstig intelligens og bliver dermed løbende bedre 

til at udvælge indberetninger med atypiske mønstre. Det sker ved, at Skattesty-

relsens kontrolmedarbejdere giver feedback til modellen baseret på resulta-

terne i kontrollen af de udvalgte indberetninger.  

 

Det digitale kontrolværktøj har medført over 4.600 sager med en samlet træf-

procent på næsten 89 pct. i perioden fra 2019 til 2022. Værktøjet har været med 

til at forhindre udbetalinger for et anslået beløb på knap 120 mio. kr., jf. figur 2. 
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Side 3 

Figur 2. Resultater af sager fra det digitale kontrolværktøj, 2019-2022. 
 

 

Anm.: De forhindrede udbetalinger er beregnet ved 25 pct. af summen af nettoændringer på hhv. 

kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag, som er tillagt 40 pct. af summen på nettoændringer på 

personlig indkomst og aktieindkomst.  

Kilde: Skattestyrelsen. 
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  www.sktst.dk   Skattestyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen  


