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Gennem de seneste år har Skattestyrelsen styrket 

kontrollen med social dumping. Styrelsen rammer 

nu mere præcist end tidligere, og indsatsen har ført 

til opkrævninger for knap 1,4 mia. kr.  

Sammen med politiet og Arbejdstilsynet har Skattestyrelsen gennem en årrække 

skærpet fokus på at sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og 

efter danske regler, jf. boks 1.  

 

Som led i indsatsen gennemfører myndighederne landsdækkende og regionale 

fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal ar-

bejdskraft. Det gælder blandt andet på byggepladser, i landbrug, rengøring og 

restauranter.  

 

I perioden fra 2015 til 1. halvår af 2021 er Skattestyrelsen blevet endnu bedre til 

at sikre en effektiv og målrettet kontrol mod virksomheder, der bryder skattereg-

lerne. Således er træfprocenten – dvs. kontroller, der efterfølgende fører til en 

skattemæssig regulering - steget fra 33 pct. i 2015 til 65 pct. i 1. halvår 2021, jf. 

figur 1. 

 
Figur 1. Antal kontroller og træfprocent i perioden 2015-2020 
                

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

Anm.: En kontrol udgør én kontrol af en skatte- eller afgiftsart hos én person el. virksomhed  i ét indkomstår. Antallet af 

kontroller varierer fra år til år, hvor fx få store sagskomplekser i et år kan medføre et stort antal afsluttede kontroller. Tallene 

kan variere ift. de tidligere offentliggjorte tal som følge af bl.a. efterregistreringer.  
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vet mere effektiv. Samlet er der opnået 
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2015 til 65 pct. i 1. halvår 2021. 
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Side 2 

 

Stigningen i træfprocenter ses på tværs af de tre hovedbrancher, Skattestyrelsen 

kontrollerer - bygge og anlæg, service og det grønne område.  

 

Skatteopkrævninger for knap 1,4 mia. kr. siden 2015 

I første halvår af 2021 resulterede Skattestyrelsens kontroller i skatteopkrævnin-

ger for ca. 160 mio. kr. Samlet har indsatsen mod social dumping resulteret i op-

krævninger for knap 1,4 mia. kr. i perioden fra 2015 til 1. halvår 2021, jf. figur 2.   

 
Figur 2. Skatteopkrævninger i perioden 2015-2021 (1. halvår), mio. kr. 
 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

Anm.:  De gennemførte skattemæssige reguleringer er omregnet til skatteopkrævninger med udgangspunkt i en 

gennemsnitlig skatteprocent.  

 

Under COVID19-nedlukningen har Skattestyrelsen fokuseret på at afslutte flest 

mulige af de igangværende opfølgningskontroller fra tidligere udgående kontrol-

ler, og på at gennemføre relevante skrivebordskontroller. Det er blandt andet 

denne indsats, der har medvirket til, at skatteopkrævningerne og træfprocenten 

har været stigende i 2020 og 1. halvår 2021. 

 

Skatteopkrævningernes værdi bliver opgjort ud fra de reguleringer, der foreta-

ges i forbindelse med kontrolindsatsen. Det kan fx være ændringer i angivelser 

af indkomst, moms eller indeholdte skattebeløb for ansatte, og som følge af re-

guleringerne bliver de skyldige beløb opkrævet.  

 

Udover selve kontrollerne og de efterfølgende reguleringer har kontrolindsatsen 

også en forebyggende virkning. Kontrollerne er nemlig med til at sikre, at de på-

gældende virksomheder efterfølgende selv får registreret og angivet deres 

skatte- og momsmæssige forhold korrekt. 

 

Styrket kontrol og bedre vejledning 

Indsatsen mod social dumping er en del af Skattestyrelsens samlede kontrolind-

sats. Skattestyrelsen arbejder løbende på at skærpe kontrollerne ud fra risiko og 

væsentlighed, så ressourcerne bruges der, hvor effekten er størst.  
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Side 3 

Eksempelvis har Skattestyrelsen særligt fokus på en række nøgleområder, blandt 

andet større offentlige og private anlægsarbejder. Her har Skattestyrelsen iværk-

sat tidlige vejlednings- og informationsindsatser for at sikre, at kontrol og vejled-

ning går hånd i hånd.  

 

Med aftalen En styrket skattekontrol fra april 2020 er indsatsen målrettet og styr-

ket yderligere med oprettelsen af et nyt center mod sort økonomi og social dum-

ping, som er placeret i Frederikssund.   

 

 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. Myndighederne gennemfører fællesak-

tioner og kontroller over hele landet. For at understøtte kontrolindsatsen har Skattestyrelsen til opgave 

at vejlede virksomhederne, så indberetningen af blandt andet skat og moms gøres korrekt. 

 

 

  sktst.dk   Skattestyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen  


