
Skat er sparet i stykker
Har du også undret dig over, at Danmark, som ellers 
er et af verdens rigeste lande, skal spare hele tiden? 

FÆRRE OG FÆRRE 
MEDARBEJDERE I SKAT UDBETALING AF NEGATIV MOMS

I sagen om udbytteskat ved vi, at Skat blev snydt 
for 12,3 milliarder kroner af internationale 
svindlere.  Alene den sag svarer groft sagt til 
2.400 fultidsmedarbejdere i 10 år.
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På 10 år er antallet af medarbejdere næsten halveret                                     

REDNINGSPLAN VÆK i 2020
Finansministeriets nedskæringer modvirker redningsplanen i Skat

Kilde: Rigsrevisionen, LO, Skat og Skatteministeriet

DANSKERNE SKYLDER
MERE OG MERE
Hvis Skat havde kunnet holde restancerne på 2006- 
niveau, kunne der have været op til 50 milliarder kr. 
mere i statskassen.

I 2006 bliver den kommunale 
og statslige skatteforvaltning 
fusioneret.

100
milliarder kr.

Gælden bliver 
nedskrevet med
17 milliarder kr.
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Fra 2009 til 2015 steg udbetalingen af negativ moms med 68 %. 
I alt har staten i perioden udbetalt 1.343 milliarder kroner.  Skat har 
i medierne udtalt, at 90% af stigningen kan forklares. Efter kritikken har 
skatteministeriet afsat 28 årsværk flere til at kontrollere. 

I alt har den danske stat på seks år udbetalt 1.343 milliarder kroner i negativ moms.

kr kr kr kr kr

kr kr kr kr kr

kr kr kr

Statsrevisorerne anbefaler mere kontrol og har kritiseret, at 98 % af de negative momsangivelser ikke kontrolleres inden udbetaling.
Hvert årsværk i udbetalingskontrollen har i gennemsnit reguleret for 27 mio. kr i 2015. 

kan vi tydeliggøre paradokset i at lønmodtagere får trukket deres skat direkte før de får penge i hånden, mens 
virksomheder selv kan hæve fra statskassen..

447 ÅRSVÆRK TIL 700.000 VIRKSOMHEDER
Blandt Danmarks 700.000 små og mellemstore virksomheder, er det Skats egen 
vurdering, at 70.000 bevidst snyder i skat. Kun 23.000 bliver kontrolleret.

Erhvervsdrivende/virksomheder 

Snyder bevidst (vurderer Skat)

Bliver kontrolleret

1 firkant = 10.000 virksomheder

Lønmodtagere får trukket skat automatisk, mens
virksomhederne selv kan hæve fra statskassen
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BORGER SKAT VIRKSOMHED

Antal HK’ere
er faldet

med 46 %

Sc
an

pi
x

I forhold til 
2009-niveau er 

der 2010-15 
udbetalt 363,6 
mia. kr. mere.

Tidligere departements-
chef i Skat, Peter Loft, 
har i Børsen spekuleret i, 
at der kan være 
gået to Storebæltsbroer 
tabt i det negative 
momstilsvar. Det er 
omkring 60 mia. 
nutidskroner.

Flere medarbejdere til kontrol kunne 
forhindre at flere milliarder 
velfærdskroner forsvinder i et hul.  
Milliarder af kroner som burde eller 
kunne bruges på vuggestuer, skoler, 
sygehuse etc.

www.hk.dk/stat

http://www.hk.dk/stat

