Kort fortalt

Skatteministeriets kontrol med
A-skat
Konklusion
Skatteministeriets kontrol af, om virksomheder indberetter den korrekte A-skat, er ikke helt tilfredsstillende.

Konsekvensen er, at der i noget omfang er risiko for fejl og
svig med indberetning af A-skat og dermed et tab af skatteindtægter.

Væsentligste resultater af undersøgelsen
• Skattestyrelsens visitering af virksomheder, der ansøger om registrering for A-skat, er ikke helt tilstrækkelig, da styrelsen ikke har sikkerhed for, at alle virksomheder, hvor der er risiko for svig med A-skat eller risiko
for restancer, bliver kontrolleret.
• Skattestyrelsens opfølgning over for indberetningspligtige virksomheder, der ikke indberetter A-skat, er
ikke tilstrækkelig, da styrelsen ikke har fulgt op over
for hovedparten af virksomhederne, og en stor del af
de foreløbige fastsættelser er forældede.
• Skattestyrelsens vejledning og kontrol med virksomheder, der indberetter A-skat, er ikke i tilstrækkelig
grad baseret på væsentlighed og risiko for svig med
A-skat.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Hovedparten af de oplysninger, som danner grundlag for
beregning af borgernes skat, indberettes af tredjepart.
Virksomhederne indeholder fx A-skat for ansatte, inden
lønnen udbetales, og indberetter og indbetaler den indeholdte A-skat til Skattestyrelsen. Oplysninger fra tredjepart
danner grundlag for afregning af A-skat for ca. 485 mia. kr.
årligt. Dette udgør ca. 95 % af de samlede personskatter.
Oplysningerne anvendes til at danne borgernes årsopgørelser og anvendes som grundlag for opkrævning af skat, men
bruges også af ca. 150 offentlige myndigheder til at træffe
afgørelser, fx om ret til offentlig forsørgelse ved arbejdsløshed, tildeling af arbejds- og opholdstilladelse, ret til familiesammenføring og ved administration af boligstøtte, SU
og kontanthjælp.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet i tilfredsstillende grad kontrollerer, om virksomheder indberetter den korrekte A-skat.
Foreløbige fastsættelser, der ikke er erstattet, heraf forældede
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Antallet af åbne foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af indberetninger, udgør for perioden 2014-2019 ca.
143.000, hvor Skattestyrelsen ikke kender det mulige indtægtstab. For indkomstårene 2014-2016 er der ca. 48.000
foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af indberetninger, og hvor hovedparten er forældede.

Statsrevisorerne udtaler
”Vi finder det utilfredsstillende, at Skatteministeriet ikke
har tilrettelagt og gennemført en tilstrækkelig effektiv
kontrol af, om alle virksomheder indberetter den korrekte A-skat for deres ansatte.
Skattestyrelsen har fx ikke konsekvent rykket virksomhederne, når de har været forsinkede med eller helt har undladt at indberette A-skat”.

