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De troede, de kunne snyde SKAT og alle os
andre – men det blev dyrt!
Gratis glæder
En indehaver af en forretningskæde fik
lavet nyt køkken i sit hjem. Men han
valgte at få tømrermesteren, der lavede
arbejdet, til at skrive en regning på
ombygning i forretningerne i stedet for.
Da SKAT fandt ud af det, fik indehaveren selv en regning. Den lød på
165.000 kr. i skat og moms og en bøde
på 130.000 kr. Tømrermesteren fik en
bøde på 30.000 kr.

Sort Røg i bageriet
En bagersvend havde i 5 år arbejdet
som vikar i forskellige bagerier. Han
havde i alt tjent 1 million kroner, som
ikke var opgivet til SKAT. Det kom til
at koste ham 280.000 kr. i skat. Ved retten blev han idømt 40 timers samfundstjeneste og en bøde på 270.000 kr.

Kørte gratis i
arbejdsgivers bil
En håndværker kørte i sin arbejdsgivers
varebil til og fra arbejde. Alligevel trak
han i 2 år udgifter til kørsel fra på sin
selvangivelse. Det havde han ikke ret
til. Han kom til at betale 26.000 kr. i
skat og fik en bøde på 8.000 kr.
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Dyrt at melde sig ledig i
A-kassen selvom man
driver virksomhed
En håndværker meldte sig ledig i sin
A-kasse samtidig med, at han startede
sin egen virksomhed. Håndværkeren
var ikke momsregistreret, og han selvangav heller ikke sine indtægter fra
virksomheden. Håndværkeren kom til
at betale 105.000 kr. i moms og 55.000
kr. i skat. Ved retten fik han en dom på
8 måneders fængsel og en bøde på
150.000 kr. Håndværkeren måtte også
betale 270.000 kr. plus renter på
100.000 kr. tilbage til A-kassen.

Fra skrot til skat
En mand havde i tre år solgt skrot. Han
havde ikke selvangivet sin indtægt fra
salget. SKAT gjorde indtægten op til
126.000 kr. Han måtte betale skatten på
67.000 kr. og en bøde på 62.000 kr.

Hvad er straffen?
Takstbøder
Groft uagtsomme overtrædelser
Hvis du burde vide bedre men alligevel overtræder skatte- og afgiftslovgivningen.
½ x det unddragne beløb op til 60.000 kr.
1 x det unddragne beløb ud over 60.000 kr.
Eksempel:
Der er unddraget 70.000 kr. i moms og skat.
Bøde:
½ x 60.000 = 30.000 kr.
1 x (70.000 – 60.000) = 10.000 kr.
I alt 40.000 kr. i bøde.

Forsætlige overtrædelser
Hvis du med vilje overtræder skatte- og afgiftslovgivningen.
1 x det unddragne beløb op til 60.000 kr.
2 x det unddragne beløb ud over 60.000 kr.
Eksempel:
Der er unddraget 70.000 kr. i moms og skat.
Bøde:
1 x 60.000 = 60.000 kr.
2 x (70.000 – 60.000) = 20.000 kr.
I alt 80.000 kr. i bøde.

Håndværkeren der ikke
havde styr på momsen

Hvornår kan overtrædelserne give fængsel

En håndværker havde i to år ikke indsendt virksomhedens momsangivelser.
SKAT forhøjede momsen med 98.000 kr.
Håndværkeren måtte betale momsen og
en bøde på 160.000 kr.

Hvis du med vilje overtræder skatte- og afgiftslovgivningen og der er
unddraget for mere end 250.000 kr.
Straffen er op til 1 år og 6 måneder + en bøde på 1 x det beløb, der er
snydt for i moms og skat.
I særlig grove tilfælde kan straffen være op til 8 års fængsel.
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