
Kort fortalt

Skatteministeriets behandling af 
straffesager

Konklusion

Skatteministeriets indsats på straffesagsområdet er kritisabel. Sagsbehandlingstiderne for behandlingen af 
et betydeligt antal straffesager er så lange, at sagerne forælder, før de bliver strafferetligt vurderet. Kon-
sekvensen er, at mange borgere og virksomheder ikke oplever strafferetlige sanktioner, når de overtræder 
skatte- og afgiftsreglerne.
 

Statsrevisorerne udtaler 
”Skatteunddragelse bør have konsekvens og bør ikke forblive 
ustraffet. Det krænker danskernes retsfølelse og medfører tab 
af indtægter. Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteministeriets 
utilstrækkelige kontrol og meget lange sagsbehandlingstider 
har indebåret, at mange borgere og virksomheder ikke er ble- 
vet straffet, når de har overtrådt skatte- og afgiftsreglerne, og 
at mange borgere og virksomeheder har skullet vente længe 
på afgørelse af deres sag”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Kontrolenhederne i Skattestyrelsen og Motorstyrelsen 
sikrer ikke i tilstrækkelig grad, at der foretages en vur-
dering af, om en kontrolsag skal sendes til strafferetlig 
vurdering.

• Skattestyrelsen har lange og stigende sagsbehand-
lingstider for behandlingen af straffesager, og mange 
af sagerne forælder helt eller delvist, inden sagerne 
bliver strafferetligt vurderet.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Det fremgår af skattekontrolloven, at man kan straffes med 
bøde eller fængsel i op til 1½ år, hvis man begår skattesvig 
ved forsætligt at unddrage det offentlige skat ved at afgive 
vildledende eller ufuldstændige oplysninger.

Skatteforvaltningen har til opgave strafferetligt at vurdere 
og videresende sager til politiet og anklagemyndigheden. 
Skatteforvaltningen kan også selv afslutte straffesager ad- 
ministrativt. Det gælder sager, hvor det skønnes, at sagen 
højst vil kunne medføre bødestraf, og den sigtede samtidig 
erklærer sig enig i overtrædelsen og indvilger i at betale 
bøden. I de tilfælde, hvor en sag ikke kan afsluttes admini-
strativt, afsluttes sagen ved domstolene. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skattemini-
steriets indsats på straffesagsområdet er tilfredsstillende.

Figuren viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 
i straffesagsenhederne er steget fra 202 dage i 2016 til 451 
dage i 2020, svarende til mere end en fordobling af den 
gennemsnitlige sagsbehandlingstid. De lange sagsbehand-
lingstider skyldes særligt, at der går lang tid, fra straffe-
sagsenhederne modtager sagerne, til sagsbehandlingen 
påbegyndes.
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Beholdningen af uafsluttede sager er steget fra ca. 3.600 
sager i 2016 til ca. 12.300 sager i 2020, svarende til mere 
end en tredobling af uafsluttede sager i perioden. Ultimo 
2020 udgjorde beholdningen 2-3 års produktion af sager.
Den markante stigning i beholdningen af uafsluttede sager 
indebærer en betydelig risiko for, at sagsbehandlingstider-
ne vil stige yderligere de kommende år, og at endnu flere 
sager fremover vil forælde.

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.


