
Kort fortalt

Skatteministeriets kontrol af 
selskabsskatten for store selskaber
Konklusion

Skatteministeriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber har ikke været helt tilfredsstillende. Kon-
sekvensen er, at der er risiko for, at Skattestyrelsen ikke finder alle fejl i selskabers angivelser med poten-
tiel væsentlig økonomisk betydning for staten og selskaberne. 

Statsrevisorerne udtaler 
”Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets kontrol af sel- 
skabsskatten for store selskaber bør styrkes, så den i endnu 
højere grad sikrer, at der ikke sker fejl, der kan medføre ind-
tægtstab for staten eller potentielt tab for sel-skaberne”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Skattestyrelsen har etableret et tilfredsstillende grund- 
lag for at udvælge store selskaber til kontrol.

• Skattestyrelsens gennemførelse af kontrol af selskabs- 
skat for store selskaber har ikke været helt tilfredsstil- 
lende.

• Skattestyrelsens mål for og opgørelse af resultaterne 
af kontrolindsatsen er ikke tilfredsstillende.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skattemi-
nisteriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber er 
tilfredsstillende.

Store selskaber omfatter ca. 10.000 selskaber fordelt på ca. 
1.000 koncerner. Et stort selskab har en årlig omsætning 
på over 500 mio. kr. Den samlede selskabsskat var ca. 67 
mia. kr. i 2020. De 100 største betalere bidrager med 45 % 
af provenuet fra selskabsskatten. Heraf bidrager de 10 stør- 
ste betalere med 23 % af provenuet. De største selskaber 
står således for en relativt stor del af provenuet fra selskabs- 
skatten.

Store selskaber har ofte flere og komplekse skatteforhold, 
og skattereglerne er omfattende og komplicerede. Som føl- 
ge af selskabernes betydelige økonomiske størrelse vil en- 
keltfejl i angivelsen af selskabsskatten i få selskaber eller 
blot ét stort selskab kunne medføre væsentlige provenutab 
for staten eller tab for selskaberne. De komplekse skattefor-
hold stiller store krav til, at Skattestyrelsens planlægning 
og udførelse af kontrol på selskabsområdet er dækkende i 
forhold til risikoen for tab af skatteprovenu.

Risikovurdering og kontrol af store selskaber
Skattestyrelsen har siden 2015 løbende gennemført syste-
matiske risikovurderinger af alle store koncerner. Risiko-
vurderingerne resulterer i, at alle koncerner indplaceres i 
risikogruppen høj, mellem eller lav. Det er som udgangs-
punkt kun koncerner med høj risiko, som ifølge Skattesty-
relsens retningslinjer skal kontrolleres. 

Tabellen nedenfor viser antallet af koncerner med høj risi-
ko i indkomstårene 2015-2017, hvor Skattestyrelsen enten 
har afsluttet eller er i gang med kontrollen af koncernen.

Antal  koncerner med høj risikovurdering samt kontrol i
indkomstårene 2015–2017

 

 

  I alt 

Koncerner med høj risiko 

201720162015

55 45 54 154

- heraf koncerner, hvor kontrollen er afsluttet 47 37 54 138

- heraf koncerner med igangværende kontroller

- heraf ikke-kontrollerede koncerner

4 2 0 6

4 6 0 10

1. turnusperiode

Det fremgår af tabellen, at der er 10 koncerner, som ikke er 
blevet kontrolleret, svarende til 6 % af koncernerne med høj 
risiko. Omfanget af kontrollerede koncerner har dermed ik- 
ke fuldt ud levet op til Skattestyrelsens egne retningslinjer 
om, at alle koncerner med høj risiko skal kontrolleres.

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.


