
Det står skidt til i SKAT. Dette dokumenteres blandt 
andet i DR’s dokumentarserie ’Skeletterne i SKAT’. 
Skandalesagerne hober sig op, og pr. september 
2015 mangler SKAT ifølge skøn fra Skatteministeriet 
at inddrive ca. 74 mia. kr. 1 Dette beløb er i skrivende 
stund omkring 78 mia. kr. og støt stigende. Der er 
tale om penge, som kunne være gået til velfærd, ny 
infrastruktur eller investeringer i uddannelse og de 
områder i Danmark, hvor der mangler ressourcer og 
økonomiske muligheder. SKAT’s elendigheder skyl-
des en farlig cocktail af massive personalenedskæ-
ringer, endeløse organisatoriske ændringer og kuld-
sejlede IT-projekter. Dette har resulteret i et kaos, 
der betyder, at færre penge inddrives, svindlere har 
kronede dage, og at kvaliteten af SKAT’s arbejde er 
forringet, hvilket også går ud over retfærdighedsfø-
lelsen og borgernes retssikkerhed. Tilliden til vel-
færdssamfundets fordelingsnøgle, skattesystemet, 
forsvinder som dug for solen i takt med at skeletter-
ne vælter ud af skabet. Både de politiske skeletter 
og de ledelsesmæssige.

De politisk ansvarlige for situationen er de partier, 
der har sparet SKAT i stykker. Formentlig med en 
helt anden hensigt og med effektiviseringer som mål 
og middel. Virkeligheden endte dog i et selv for de 
ansvarlige uoverskueligt og omkostningstungt kaos. 
Det var i første omgang VKO, der med et snævert 
flertal gennemførte strukturreformen i 2005, hvor 
SKAT i den forbindelse blev skåret med tusindvis af 
stillinger. Men det var også SRSF, der for eksempel i 
forbindelse med finansloven for 2014 nedlagde 400 
stillinger i SKAT og reelt set forsøgte at videreføre 
den tidligere regerings reducering af SKAT.

Situationen er i dag fuldstændig uholdbar og har væ-
ret det længe. Allerede i 2007 påpegede Statsreviso-
rerne, at SKAT ved sin oprettelse ikke fik tilført de 

nødvendige ressourcer samtidig med, at restancerne 
var steget med et milliardbeløb. I 2005 var der ansat 
ca. 11.500 personer i SKAT, mens der i 2015 var an-
sat ca. 6.500 2. Det er simpelthen ikke muligt at sikre 
driften, produktudvikle og genopbygge på samme 
tid, hvis man samtidig skærer ned på ressourcerne. 
Heller ikke selv om ledelsen er blevet klog af skade. 
Så massive nedskæringer vil på et tidspunkt gå ud 
over kvaliteten af arbejdet. Skandalesagerne er da 
også kommet som perler på en snor:

• Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) skulle løse 
inddrivelsesopgaver, der tidligere blev varetaget 
manuelt, men alt er gået galt. Systemet har væ-
ret både stærkt forsinket og fordyret. Og da det 
endelig blev igangsat, var det så fejlbehæftet, at 
man måtte lukke systemet. Imens er beløbet af 
ikke-inddrevne restancer vokset til et kolossalt 
beløb på ca. 78 mia. kr.

• Over 40 procent af alle ejendomsvurderinger var 
i 2011 overvurderede i forhold til den faktiske 
salgspris, og dermed har mange borgere betalt 
for meget i ejendomsværdiskat. Rigsrevisionen 
udtalte i 2013 en meget skarp kritik af ejendoms-
vurderingssystemet 3. Efterfølgende er det kom-
met frem, at SKAT bevidst har syltet relaterede 
klager fra borgerne. 

• I april 2015 besluttede Folketinget på blandt an-
dre Enhedslistens foranledning at foretage en 
uvildig undersøgelse af, hvorfor SKAT ikke reage-
rede på informationer om, at mere end 200 dan-
skere havde ca. 4,8 mia. kr. i skattely i Schweiz 4.

• I august 2015 kommer det frem, at der er blevet 
svindlet med udbetalinger af aktieudbytter. Ca. 9 
mia. kr. har statskassen tabt på svindlen. 
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 1 http://www.skm.dk/media/1263581/Skat-ud-af-krisen.pdf
2 http://www.b.dk/nationalt/skandalesagerne-vaelter-ud-fra-skat
3 http://www.rigsrevisionen.dk/media/1943070/den-offentlige-ejendomsvurdering.pdf
4 http://www.ft.dk/samling/20141/beslutningsforslag/b153/bilag/1/1521851.pdf



• I januar 2016 kommer det frem, at der har været 
en omfattende svindel med negativ moms. Ifølge 
DR’s dokumentarprogram ”Sådan svindles Dan-
mark” er der en risiko for, at flere af de svindlede 
penge er brugt til at finansiere terror. Helt gene-
relt vurderes det, at Danmark går glip af 10-18 
mia. kr. årligt i moms 5. 

  

DET POLITISKE FLERTAL 
MØRKELÆGGER MED BORGFRED

Skiftende borgerlige og socialdemokratiske rege-
ringer har siden 2005 udvist en uansvarlighed i for-
hold til SKAT. En alenlang række af skatteministre 
har ufortrødent fortsat med at gennemføre massive 
besparelser på SKAT, samtidigt med at en byge af 
omstruktureringer og organisatoriske ændringer har 
ramt medarbejderne og brugeroplevelsen for bor-
gerne. Dette har samlet set betydet et kæmpe kom-
petencetab i organisationen. Resultaterne af over ti 
års ensidig effektiviseringspolitik ser vi nu. Pengene 
fosser ud af statskassen, svindlere stortrives, borger-
nes retssikkerhed lider og tilliden til politikerne har 
aldrig været lavere. Alligevel undlader det politiske 
flertal, der har ødelagt SKAT, at gøre noget ansvar-
ligt ved situationen. 

I slutningen af 2015 blev der indgået en såkaldt 
”borgfred” mellem regeringen, de andre borgerlige 
partier, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En-
hedslisten og Alternativet står uden for denne borg-
fred. SF har også vist vilje til at ville noget andet. Vi 
vil ikke frede de partier, der har sparet SKAT i styk-
ker, heller ikke selvom de bliver enige med sig selv 
om ikke at kritisere hinanden. Helt grundlæggende 
er det problematisk ikke at ville tale om fortiden – 
for hvordan skal vi så blive klogere i fremtiden?

I aftalen ”SKAT ud af krisen” aftalte partierne blandt 
andet at tilføre 400 nye medarbejdere til SKAT. Pro-
blemet er dog, at disse ”nye” medarbejdere blot er 
en annullering af nogle allerede vedtagne besparel-
ser. Faktisk dækker aftalen over det faktum, at SKAT 
i 2016 har et mindre budget end SKAT havde i 2015.

På grund af den helt utilstrækkelige ressourcetil-
førsel, forsøger SKAT at løse problemerne inden for 
egen budgetramme ved at flytte personale rundt 
mellem afdelinger. Senest er 63 højtkvalificerede 
medarbejdere rykket fra afdelingen for skattekon-
trol til afdelingen for inddrivelse. Men når man på 
denne måde forsøger at sætte prop i ét hul, åbner 

man blot et nyt, og omplaceringerne møder skarp 
kritik fra Told- og skatteforbundet 6. Det politiske 
flertal fortsætter altså den fejlslagne kurs uden at 
løse de fundamentale problemer. Det er ikke godt 
nok! 

ENHEDSLISTENS OG ALTERNATIVETS 
PLAN FOR EN GENOPRETNING AF SKAT

Enhedslistens og Alternativets holdning er, at der 
skal gøres noget grundlæggende ved de problemer, 
vi oplever med SKAT i dag. Derfor foreslår vi følgen-
de:

Alle planlagte besparelser i SKAT skal annulleres
Selv om ”borgfreden” gerne vil give et billede af, at 
SKAT nu opprioriteres, så vil SKAT fortsat lide under 
allerede planlagte besparelser, der blandt andet 
skyldes det statslige omprioriteringsbidrag. Der er 
derfor over de kommende år lagt op til besparelser 
på over 500 mio. kr. i SKAT frem mod 2019. Dette kan 
SKAT ikke holde til. Derfor vil Enhedslisten og Alter-
nativet indføre et nedskæringsstop i SKAT.  

1.000 flere årsværk til SKAT de næste to år 
Det er ikke nok at stoppe nedskæringerne. Udover 
at annullere allerede planlagte besparelser, skal der 
tilføres langt flere medarbejdere til SKAT. Enhedsli-
sten og Alternativet foreslår, at der ansættes yderli-
gere 1.000 årsværk over de næste to år. Det forud-
sættes, at langt størstedelen af disse medarbejdere 
skal indgå i den direkte skattekontrol. Det skal sik-
res, at rekrutteringsprocessen bliver grundig og god 
for dermed at sikre, at det er personer med de rette 
kompetencer, der hyres. Hvis der efter de to år viser 
sig at være et behov for yderligere ansættelser, skal 
dette behov opfyldes.   

Nye arbejdsopgaver til SKAT skal finansieres 
krone for krone
SKAT får flere og flere opgaver. Et eksempel er en 
ny toldkodeks fra EU, der kan kræve IT-investeringer 
for mellem 1-1,5 mia. kr., jf. behandlingen af Lovfor-
slag 99, der forventes 3. behandlet 17. marts 2016 i 
Folketinget. Hvis SKAT skal påtage sig nye opgaver, 
skal det sikres, at udgifterne til disse dækkes krone 
for krone. Det er uansvarligt at kræve, at SKAT kan 
løse disse opgaver inden for den allerede eksiste-
rende økonomiske ramme ved omprioritering af res-
sourcer. 

5 http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/318858/skatteminister_vi_misser_moms_for_10-18_mia_kr.html
6 http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE2985572/skat-flytter-eksperter-fra-kriseramt-omraade/



Udflytning af SKAT-arbejdspladser skal ikke føre til 
mere kompetencetab – og omkostninger skal ikke 
dækkes af SKAT selv
SKAT har været offer for en lang række organisato-
riske ændringer, der har ført til et stort kompeten-
cetab i organisationen. Enhedslisten og Alternativet 
foreslår, at medarbejdere, der ikke ønsker at flytte, 
skal friholdes. I stedet skal de udflyttede arbejds-
pladser besættes af de 1.000 nye årsværk, som En-
hedslisten og Alternativet foreslår ansat. Vi mener, at 
den planlagte udflytning skal sammentænkes med 
den naturlige afgang, der vil være i de kommende år 
i SKAT og som – sammen med de yderligere ansæt-
telser - kan bruges til løbende at oprette nye enhe-
der rundt omkring i landet ved nyrekruttering.  Det 
burde forhindre, at SKAT mister kvalificerede medar-
bejdere på grund af den planlagte tvangsudflytning 
af statslige arbejdspladser.

Omkostningerne, når SKAT’s arbejdspladser skal 
udflyttes, skal delvist afholdes af SKAT selv ifølge 
den politiske aftale om udflytning af statslige ar-
bejdspladser. Dette betyder i praksis, at regeringen 
pålægger SKAT at medfinansiere udflytningen, hvil-
ket uundgåeligt vil føre til besparelser andre steder 
i SKAT for at få budgetterne til at hænge sammen. 
Enhedslisten og Alternativet ønsker derfor, at SKAT 
får dækket 100 procent af sine omkostninger ved 
udflytningen. 

Flere ressourcer til at sikre de nødvendige 
kompetencer
SKAT har over det sidste årti sagt farvel til mange 
højt kvalificerede medarbejdere. Ligeledes har man-
ge også forladt SKAT på grund af de forværrede ar-
bejdsvilkår 7. Derfor vil man i de kommende år stå 
med en stor medarbejdergruppe, der ikke har det 
samme kompetenceniveau som dem, der har forladt 
SKAT. Enhedslisten og Alternativet vil derfor inve-
stere massivt i at løfte medarbejderes kompetencer 
gennem for eksempel efteruddannelse. 

Finansiering: Dygtige skattemedarbejdere tjener 
sig selv ind
Udgifterne til at ansætte de 1.000 nye årsværk til 
SKAT samt udgifter til opkvalificering og efterud-
dannelse vil blive dækket af, at SKAT får inddrevet 
langt flere penge, end tilfældet er i dag. Ligeledes vil 
risikoen for nye skandalesager, hvor statskassen går 
glip af milliardbeløb også blive mindsket. Samlet set 
er en investering i et velfungerende SKAT en over-
skudsforretning for samfundet. 

Det er også nødvendigt at investere i SKAT for at 
genoprette tilliden til SKAT hos danskerne. De sene-
re år har vist, at Danmark ganske enkelt ikke har råd 
til, at der ikke er nok ansatte og ressourcer i SKAT.
FTF og Dansk Told- og Skatteforbund har tidligere 
været ude med beregninger, der viser, at det giver 
økonomisk mening at ansætte flere folk i SKAT. FTF 
konkluderede derfor på baggrund af en undersøgel-
se i 2012, at ansatte i SKAT kan tjene deres løn ind 
op til 35 gange. Dansk Told- og Skatteforbund har 
ligeledes meldt ud, at ansatte i SKAT kan tjene deres 
løn ind 5 gange 8. 

Selvom Enhedslisten og Alternativet mener, at flere 
ansatte i SKAT er selvfinansierende, foreslår vi al-
ligevel, at SKAT akut tilføres midler til at annullere 
allerede planlagte besparelser. Enhedslisten og Al-
ternativet mener, at finansieringen af de annulle-
rede besparelser bør komme fra en annullering af 
afskaffelsen af sodavandsafgiften, der blev vedtaget 
i 2013, og som koster omkring 600 mio. kr. om året. 
Således gøres det dyrere at fylde sig med tomme ka-
lorier – imens statskassen og vores fælles velfærds-
samfund kommer tilbage på sporet. Det vil vi gerne 
lægge navn til og tage politisk ansvar for.

7 https://www.dr.dk/nyheder/indland/ansatte-i-skat-soeger-vaek
8 http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/225476/organisation_skat-ansat_tjener_egen_loen_hjem_fem_gange.html?hl=YTo  
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