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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 134 af 29. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Karsten Lauritzen
/ Jeanette Rose Hansen

Spørgsmål

Hvad er baggrunden for, at der først til Skatteudvalget blev oversendt indtægtslister fra
SKAT for maj 2015, hvor udbetalingerne af negativ moms for halvårsafregnende virksomheder først var angivet til -11.669 mio. kr. for perioden 1.1.-30.5.2015, jf. SAU (201415, 2. samling) alm. del – bilag 24, mens i den efterfølgende oversendte justerede indtægtsliste var det tilsvarende beløb -2.345 mio. kr., jf. SAU (2014-15, 2. samling) alm. del
– bilag 39?
Svar

I forbindelse med udarbejdelsen af indtægtslisten for maj 2015 blev Skatteministeriet
opmærksom på en fejl, der var opstået i forbindelse med behandlingen af en fejlindberetning fra en enkelt debitor, der hørte til under gruppen af virksomheder, som afregner
moms halvårligt.
Der henvises til indtægtslisten for maj 2015, hvor fejlen er beskrevet under særlige forhold:
”3. Merværdiafgift
Behandlingen af en fejlangivelse for en enkelt debitor i september 2014 har medført en fejl i fordelingen af
momsindtægterne på angivelsesformerne i henholdsvis september 2014 og februar 2015. For 2014 er
fejlen rettet i Excel dokumentet (link). Det drejer sig om indtægterne fra henholdsvis halvårsafregning
(positiv angivelse) og fra månedsafregning (positiv angivelse) for september måned. Rettelsen påvirker
opgørelsen af indtægterne for året til dato i september og året ud. Fejlen er rettet i februar 2015. Denne
rettelse påvirker halvårsafregning (negativ angivelse) og månedsafregning (positiv angivelse) for februar og
heraf optjent provenu til dato. Ændringen medfører herudover at opgørelsen af indtægterne i procent af
årets provenu er justeret. Der er sket rettelse af Excel-dokumentet vedrørende 2015 (link), mens indtægtslisterne for februar og marts 2015 ikke er korrigerede. Fejlen påvirker ikke tallene for de samlede
momsindtægter.”
Det bemærkes, at underopdelingen af momsindtægterne i indtægtslisten ikke er baseret på
regnskabstal, men i stedet er udtryk for en fordeling af regnskabstal på baggrund af blandt
andet de oplysninger, SKAT modtager via virksomhedernes indberetning af moms (angivelsesoplysninger). Dette er nærmere uddybet i svar på SAU alm. del spørgsmål 133,
hvortil der henvises.
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