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Statsrevisorernes bemærkning

BERETNING OM SKATS KONTROL MED UDBETALING
AF NEGATIV MOMS
Virksomheder skal opkræve og indbetale moms fra deres kunder (salgsmoms), mens
virksomheder får fradrag for den moms, der betales for indkøb af råvarer, maskiner mv.

STATSREVISORERNE,
den 14. december 2016

(købsmoms). Hvis en virksomheds købsmoms i en momsperiode er større end salgsmomsen, skal SKAT udbetale forskellen --- den negative moms --- til virksomheden.

Peder Lrsen
Henrk Thorup

SKAT udbetalte i 2015 negativ moms for i alt 235 mia. kr. Det svarer til knap 25 % af statens samlede indtægter fra skatter og afgifter. Knap 2 % af angivelserne blev kontrolleret. SKATs udbetaling af negativ moms er i perioden 2009-2015 steget fra 139,9 mia. kr.
til 235 mia. kr., svarende til en stigning på ca. 68 %. Denne udvikling har påkaldt sig opmærksomhed fra Folketingets Skatteudvalg, der har stillet spørgsmål til den store stigning og til SKATs kontrol på området.
Statsrevisorerne påtaler på det skarpeste, at SKATs kontrol med negativ moms inden udbetaling har været helt utilstrækkelig, og at SKATs tilrettelæggelse af kontrollen har været særdeles mangelfuld.
Statsrevisorerne påtaler i den forbindelse:
•

At Skatteministeriet ikke har sikret, at SKATs kontrol med negativ moms inden udbetaling er tilfredsstillende.

•

At Skatteministeriet ikke kan forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ
moms er steget med ca. 68 % i perioden 2009-2015.

•

At Skatteministeriet ikke i tide har reageret på en usædvanlig udvikling på et væsentligt og risikofyldt område.

•

At SKATs tretteæggese f kontroen med negtv moms er het utstrækkeg.
Kontroen er kke  tstrækkeg grd bseret p væsentghed og rsko og fste
procedurer. Vsterngsmedrbederne sk – p  gennemsnt c. 3 mnutter – fgøre, hvke ngveser der sk henhodsvs t udbetng og t kontro. Af de ngveser, der er udvgt t kontro, er det kun en mndre de, der fktsk kontroeres.

•

At SKAT automatisk udbetaler godt 150.000 årlige angivelser af negativ moms, svarende til ca. 0,5 mia. kr. årligt, uden forudgående kontrol.

•

At SKAT i en lang periode (august 2013 - oktober 2016) har behandlet knap 4.000 positive momsangivelser forkert, hvilket har medført, at der uretmæssigt er udbetalt
ca. 722 mio. kr. uden lovhjemmel.

Statsrevisorerne finder det afgørende, at ledelsen i Skatteministeriet snarest tager
nttv t t styrke kontroen, s rskoen for feudbetnger mnmeres mest mugt.

Kus Frndsen
Lennrt Dmsbo-Andersen
Søren Gde
Vum Chrstensen
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Rgsrevsonen hr sev tget nttv t denne undersøgese og fgver derfor beretnngen t Sttsrevsorerne  henhod t § 17, stk. 2,  rgsrevsoroven, f. ovbekendtgørese nr. 101 f 19. nur 2012.
Beretnngen vedrører fnnsovens § 9. Skttemnsteret.
 undersøgesesperoden hr der været føgende mnstre:
Krstn ensen: ugust 2004 - februr 2010
Troes Lund Pousen: februr 2010 - mrts 2011
Peter Chrstensen: mrts 2011 - oktober 2011
Thor Möger Pedersen: oktober 2011 - oktober 2012
Hoger K. Nesen: oktober 2012 - december 2013
ons Dh: december 2013 - februr 2014
Morten Østergrd: februr 2014 - september 2014
Benny Engebrecht: september 2014 - un 2015
Krsten Lurtzen: un 2015 Beretnngen hr  udkst været foregt Skttemnsteret, hvs bemærknnger er fspeet  beretnngen.
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1. Introduktion og
konklusion
1.1.

FORMÅL OG KONKLUSION

1. Denne beretnng hnder om den kontro, der foretges forud for udbetng f negtvt
momstsvr, herefter benævnt negtv moms. Skttemnsteret hr det overordnede nsvr for, t forvtnngen  SKAT fungerer tfredsstende, herunder ogs omrdet negtv
moms. SKAT udøver forvtnngen f ovgvnngen om sktter  forhod t borgere og vrksomheder og hr sedes den urdske kompetence t t kontroere vrksomheders momsforhod og træffe fgørese om udbetng.
SKAT udbette  2015 negtv moms for  t 235 m. kr. Det svrer t knp 25 % f sttens smede ndtægter fr sktter og fgfter. SKATs udbetng f negtv moms er 
peroden 2009-2015 steget fr 139,9 m. kr. t 235 m. kr., svrende t en stgnng p
c. 68 %. Rgsrevsonen hr sev tget nttv t undersøgesen p grund f det væsentge økonomske omfng og en hø rsko p momsomrdet.
2. Rgsrevsonen hr fgrænset undersøgesen t t omftte den kontro, der foretges nden udbetng f negtv moms. Skttemnsteret hr hert opyst, t mnsteret kke mener, t undersøgesen kn begrænses t kun t omftte SKATs Udbetngskontro, d negtv moms ogs kontroeres  ndre f SKATs kontroproekter.  dsse proekter vurderes
ngveserne dog prmært efter, t udbetngen hr fundet sted. Rgsrevsonen vurderer,
t undersøgesen kn fgrænses t Udbetngskontroen, d der b..  bekendtgørese
om sttens regnskbsvæsen mv. er opstet specfkke krv t den kontro, der sk foretges  forbndese med udbetnger. Endvdere er det Rgsrevsonens vurderng, t omrdet er væsentgt og rskofydt, og t det kn være vnskegt efterføgende t nddrve
beøb, som er udbett.
Skttemnsteret hr endvdere tkendegvet, t beretnngen gver ndtryk f, t konkusoner og dekonkusoner kn udstrækkes t t omftte hee SKATs forvtnng f moms,
p trods f t konkusonerne ene vedrører kontroen nden udbetng f negtv moms.
Rgsrevsonen sk derfor gøre opmærksom p, t nr der  beretnngen er bemærknnger
t SKATs kontro med negtv moms, reterer dette sg kun t den kontro, der sker nden
udbetng.
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3. Skttemnsteret hr den 30. november 2016 offentggort resuttet f et servceeftersyn f momsomrdet, som er udrbedet f Skttemnsterets Koncernrevson. Rpporten behnder fere dee f momsomrdet end Rgsrevsonens beretnng, der er fgrænset
t kontro med udbetng f negtv moms. Rgsrevsonen modtog den 28. september
2016 et udkst t rpporten. V fk opyst, t den foreøbge rpport vr  proces, hvorfor
form og ndhod stdg kunne n t ændre sg. V fk vdere opyst, t den foreøbge rpport skue behndes fortrogt, og t resutterne kke mtte offentggøres. Rgsrevsonen hr først modtget den endege rpport smme dg som resuttet f servceeftersynet bev offentggort, og v hr derfor kke hft mughed for t nddrge rpportens resutter  beretnngen.
Det fremgr f Skttemnsterets Koncernrevsons rpport, t Skttemnsterets undersøgese ”Servceeftersyn – Momsomrdet” kke hr været trettegt med henbk p t
fdække svg eer fe  regnskbstene. Af rpporten fremgr det mdertd: ”P det foreggende grundg hr Skttemnsterets Koncernrevsons undersøgese dog kke gvet
nednng t t ntge, t omrdet er omfttet f systemtsk momssvnde f smme krkter og omfng som eksempevs p omrdet for refuson f udbytteskt. Med udgngspunkt  SKATs gennemførte rskoproces og efterføgende rpporterng kn v [Skttemnsterets Koncernrevson] dog kke fvse, t der forekommer betydege mnger  de smede momsndtægter”.
Rgsrevsonen vurderer umddebrt, t resutterne  Skttemnsterets Koncernrevsons
rpport p væsentge punkter er  trd med de observtoner og konkusoner, som fremgr f denne beretnng.
4. Formet med Rgsrevsonens undersøgese er t vurdere, om Skttemnsteret hr skret en tfredsstende kontro f negtv moms nden udbetng. V besvrer føgende
spørgsm  beretnngen:
•

Er SKATs tretteæggese f kontroen f negtv moms nden udbetng tfredsst-

•

ende?
Er SKATs kontro f negtv moms nden udbetng tfredsstende?
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KONKLUSION
Skttemnsteret hr kke skret, t SKATs kontro med negtv moms nden udbetng er
tfredsstende. Udbetngerne f negtv moms beøb sg t 235 m. kr.  2015 fordet
p 317.643 ngveser, hvorf knp 2 % bev kontroeret. Rgsrevsonen fnder, t Skttemnsteret snrest bør tge nttv t t styrke kontroen, s rskoen for uretmæssge
udbetnger mndskes.
Skttemnsteret hr kke nyser, som p tfredsstende vs kn forkre rsgerne t
stgnngen  den negtve moms  peroden 2009-2015, hvor beøbet steg fr 139,9 m. kr.
t 235 m. kr., svrende t c. 68 %. Mnsteret hr opyst, t ændrnger  eksportmomsordnngen er en væsentg drvkrft bg stgnngen  den negtve moms, og t udvkngen
 den negtve moms  store træk føger udvkngen  den postve moms. Rgsrevsonen
fnder, t Skttemnsteret bør kunne redegøre for rsgen t udvkngen  den negtve
moms, d sev mndre procentuee fvgeser kn medføre store tb for stten, sfremt de
skydes fe.
SKATs tretteæggese f kontroen er kke tfredsstende. SKAT hr kke et tstrækkegt grundg  form f nyser og vden t t kunne tretteægge en tfredsstende kontro
bseret p væsentghed og rsko. Hver ngvese udgorde  2015  gennemsnt 740.000 kr.
Der foregger kke formserede procedurebeskrveser for vsterngen, og det er den enkete vsterngsmedrbeder, der fgør, om ngvesen kn godkendes t udbetng. Endvdere hvde hver medrbeder  SKATs vsterng  2015  gennemsnt c. 3 mnutter t t
vurdere, om de skue godkende en ngvese t udbetng eer overføre den t kontro.
Rgsrevsonen fnder, t vsterngens tretteæggese ndebærer en rsko for, t ngveser kke udtges t kontro p bggrund f en vurderng f væsentghed og rsko. Det er
desuden kun en mndre de f de ngveser, som  første omgng bver udtget t kontro,
der bver kontroeret. Undersøgesen hr vdere vst, t SKAT hr en bgtegrænse p
10.000 kr. Det betyder, t SKAT udbeter c. 0,5 m. kr. rgt uden forudgende kontro.
Rgsrevsonen fnder, t der for e ngveser bør være en ree sndsynghed for t bve
udtget t kontro.
Rgsrevsonen vurderer, t SKATs kontro med negtv moms nden udbetng kke er tfredsstende, d SKAT kke  tstrækkeg grd hr kontroeret væsentge og rskofydte ngveser. Rgsrevsonens nyser vser, t SKAT hr fokuseret kontroen p mndre
væsentge ngveser. Rgsrevsonens undersøgese vser vdere, t SKAT kke kontroerer ngveser fr nystrtede vrksomheder hyppgere end ngveser fr e vrksomheder
set under ét, p trods f t SKAT er opmærksom p, t rskoen hos dsse vrksomheder er
forhøet. Lgeedes vser undersøgesen, t ngveser fr vrksomheder, der ved tdgere
kontroer kke hvde dokumentton for den negtve moms eer hvde uorden  regnskberne mv., kun  begrænset omfng kontroeres efterføgende. SKAT hr desuden kke tpsset omfnget f kontroen, s der tges høde for peroder med spdsbestnng. Konsekvensen herf er, t sndsyngheden for, t en ngvese bver kontroeret, vrerer fr
dg t dg og  hø grd er bestemt f nt modtgne ngveser den pgædende dg og
kke f den væsentghed og rsko, der knytter sg t den enkete ngvese. Rgsrevsonen
vurderer endvdere, t konsekvensen f en mngende nddtkontro er, t der er rsko for
væsentge fe, som SKAT kke opdger  Udbetngskontroen.

NYSTARTEDE VIRKSOMHEDER

Nystrtede vrksomheder er 
denne beretnng defneret som
vrksomheder, der er momsregstreret nden for de seneste
2 r.
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SKAT hr sden ugust 2013 uden hemme foretget knp 4.000 udbetnger t vrksomheder. Dette er sket  forbndese med, t vrksomheder hr korrgeret postve momsndberetnnger. SKAT hr sedes  peroden ugust 2013 - oktober 2016 behndet 3.988 postve momskorrektoner forkert. Dette hr medført, t SKAT uretmæssgt hr udbett
c. 722 mo. kr. Beøbet kn dog ogs være modregnet  eventue gæd. Konsekvensen f
feen er, t vrksomheder, der rettegt sk bete moms,  stedet fr penge udbett. SKAT
opkræver beøbet efterføgende. Ae dsse momskorrektoner hr været gennem Udbetngskontroen, som dog kun  gnske f tfæde hr stoppet udbetngerne. Skttemnsteret hr opyst, t SKAT og Skttemnsterets deprtement først er bevet opmærksomme p den omtte stuton  forbndese med Rgsrevsonens spørgsm hert. Rgsrevsonen fnder, t det er en mnge  SKATs forvtnng, t en systemfe, der medfører uhemede udbetnger og rsko for tb, kn eksstere  s ng en perode. Skttemnsteret hr
opyst, t der er værkst mnuee ttg med henbk p t skre, t der kke sker uretmæssge udbetnger f korrektoner. Skttemnsteret hr vdere opyst, t der kke umddebrt er ndktoner p svg eer restnceprobemer  forbndese med feudbetngerne.

1.2.

BAGGRUND

5. Rgsrevsonen hr sev tget nttv t denne undersøgese, der strtede med en forundersøgese  nur 2016. Bggrunden er b.. en stgnng p c. 68 %  udbetng f negtv moms  peroden 2009-2015. Udvkngen hr desuden pkdt sg opmærksomhed fr
Foketngets Sktteudvg, der hr stet spørgsm hert og t SKATs kontroktvtet p
omrdet.
MOMSPERIODE

En momsperode kn være en
mned, et kvrt eer et hvt
r. Perodens ængde er fhængg f vrksomhedens omsætnng. o større omsætnng, desto oftere fregner vrksomheden moms.

Negativ moms

6. Merværdfgft – eer moms – er en fgft p sg f vrer og tenesteydeser. Vrksomheder sk opkræve og ndbete moms fr deres kunder (sgsmoms), mens vrksomheder
fr frdrg for den moms, der betes for ndkøb f rvrer, mskner mv. (købsmoms). Hvs
en vrksomheds købsmoms  en momsperode er større end sgsmomsen, v SKAT udbete forskeen – den negtve moms – t vrksomheden. Dette er ustreret  fgur 1.
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FIGUR 1

NEGATV MOMS

LEVERANDØR
VARELEVERANCE TIL
PRODUKTION
4 mio. kr.
+ 25 % moms

KUNDER

VIRKSOMHED

VARESALG
2 mio. kr.
+ 25 % moms

Momsangivelse
Salgsmoms
500.000 kr.
- Købsmoms 1.000.000 kr.
= Momstilsvar
(negativt)

500.000 kr.

-500.000 kr.

SKAT
Kde: Rgsrevsonen.

7.  SKATs sevbetenngsteneste TstSev Erhverv ngver vrksomhederne en række opysnnger, b.. købsmoms, sgsmoms, moms f vrekøb  udndet og frdrg for energfgfter mv. Resuttet f dsse opysnnger kn gve sg udsg  et postvt eer negtvt
tsvr, som enten sk ndbetes t SKAT eer bver udbett f SKAT.

Udbetalingskontrollen

8. Negtve ngveser bver behndet  SKATs Udbetngskontro. Udbetngskontroens form er t skre, t negtve momsngveser udbetes p et korrekt grundg, og
t forebygge tb for stten.
9.  Udbetngskontroen foretges en ndedende vsterng f de negtve ngveser. P
bggrund f systemmæssge opysnnger og vsterngsmedrbedernes fgge vden og
erfrng udtges ngveser t en kontroste. Kontromedrbederne udvæger sger fr
kontrosten t egentg kontro, hvorefter vrksomheden sk dokumentere den negtve
momsngvese.
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10. Fgur 2 ustrerer en negtv momsngveses ve gennem Udbetngskontroen.
FIGUR 2

UDBETALNGSKONTROLLEN
Momsangivelse
Salgsmoms
500.000 kr.
- Købsmoms 1.000.000 kr.

VIRKSOMHED

= Momstilsvar
(negativt)

-500.000 kr.

SKAT

Visitering

BETALINGSCENTER

98 %

2%

Udbetaling med
eventuel regulering
Kontrol

UDBETALINGSKONTROLLEN

Kilde: Rigsrevisionen.

Det fremgr f fgur 2, t ngvesen vsteres og enten vurderes t være korrekt og derefter udbetes, eer t SKAT vurderer, t der er grundg for t foretge en kontro. Kontroen kn eventuet resutere  en reguerng f det ngvne beøb, hvs ngvesen er febehæftet. Det reguerede beøb bver derefter godkendt t udbetng t vrksomheden. Seve udbetngen/fregnngen vretges f SKATs Betngscenter.

SKATs kontrolindsats

11. SKATs kontroopgver er orgnstorsk pceret  forretnngsomrdet ndsts. SKATs
kontroktvteter er orgnseret  proekter. Kontroen med udbetng f negtv moms
udføres toverveende  Udbetngskontroen, som vretger den dgge drft f modtgese, vsterng t udbetng eer eventue kontro f negtve momsngveser. Derudover gennemføres der c. 400 kontroer nden udbetng  proekterne ”Frdrg for energfgfter mv.” og ”Udbetngskontro  udenndske vrksomheder uden herboende repræsentnt”.

NTRODUKTON OG KONKLUSON

SKAT hr en række ndre kontroktvteter p momsomrdet. Dsse kontroer v som udgngspunkt bve foretget efter udbetng og v sedes kke kunne stoppe udbetngen
f en eventuet febehæftet ngvese. Proektet ”Orgnseret svg med negtv moms” hr
b.. t form t mødeg orgnseret svg med udbetng f negtv moms og kontroerer ngveser bde før og efter udbetng. Proektet hndterer godt 200 sger rgt. Proektet ”Tx Governnce” hr b.. t form t skbe et formseret smrbede med en
række f de største koncerner  Dnmrk med henbk p t skre en hø regeefterevese
gennem øbende kontkt og dog. ndstsproekterne ”Orgnseret kædesvg” og ”Momskrussesvg” vedrører hovedsgegt svg med postv moms og  noge tfæde svg med
negtv moms. Ae SKATs øvrge ndstsproekter kn som ed  kontroen f ndre sktter og fgfter ogs ndehode kontro f negtv moms.
12. SKAT foretger hvert 2. r en compnceundersøgese, der mer vrksomhedernes regeefterevese p sktte- og momsomrdet. Undersøgesen bseres p stkprøvevse kontroer f sm og meemstore vrksomheder. Ved hver kontro er der foretget en grundg
gennemgng f e vrksomhedens skttemæssge forhod, herunder momsforhod, hvs
vrksomheden er momsregstreret. Stkprøven er udvgt, s den udgør et repræsenttvt
udsnt f e sm og meemstore vrksomheder med op t 250 nstte.
Fgur 3 vser et udsnt f SKATs kontroktvteter p omrdet for negtv moms.

FIGUR 3

UDSNT AF SKATS KONTROLAKTVTETER PÅ OMRÅDET FOR NEGATV
MOMS

Svigsprojekter
på momsområdet

Complianceundersøgelse

Udbetalingskontrollen
(kontrol inden
udbetaling)
Øvrige
projekter

Tax
Governance

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Skttemnsteret.

Organiseret
svig med
negativ
moms
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SKATs kontro med negtv moms nden udbetng er sedes toverveende pceret 
Udbetngskontroen, men SKAT udfører kontro  en række ndre proekter efter udbetng.
13. Rgsrevsonen vurderer, t udbetnger er rskofydte, ford uretmæssge udbetnger
kn være vnskege t nddrve efterføgende. Derudover hr SKAT  nterne proektbeskrveser vurderet, t noge vrksomheder ene oprettes med henbk p svg med negtv
moms. Dette er erfrngen  fere nde.
14. SKAT foretger rgt en hodnngsundersøgese, der mer borgeres og vrksomheders
skttemor, deres hodnng t og opfttese f skttesystemet og SKATs vrksomhed. Hodnngsundersøgeserne hr sden 2012 vst en fdende opevet opdgesesrsko ved skttesnyd bndt vrksomheder. Den seneste hodnngsundersøgese vedrørende 2015 vser, t
den opevede opdgesesrsko fortst er v.  2015 mente 38 % f vrksomhederne, t opdgesesrskoen ved skttesnyd vr stor eer meget stor. T smmengnng vr denne nde 64 %  2012. Rgsrevsonen vurderer, t en øget sndsynghed for udvægese t kontro er ét bndt fere forhod, som kn øge den opevede opdgesesrsko, motvere vrksomheder t t sevngve korrekt og mndske rskoen for svg.

1.3.

REVISIONSKRITERIER, METODE OG AFGRÆNSNING

Revisionskriterier

15. Revsonskrtererne tger udgngspunkt  et f SKATs m for forretnngsomrdet ndsts, hvor Udbetngskontroen orgnstorsk er pceret. SKATs m er b.., f. fnnsoven for 2015, § 9.21.01, ”t skre, t borgere og vrksomheder beter det, de sk, hverken mere eer mndre. ndstsen fpsses efter rsko og dfærd, sedes t den gver størst
mug effekt”.
Rgsrevsonen vurderer desuden kontroens tretteæggese ud fr bekendtgørese om
sttens regnskbsvæsen mv. (bekendtgørese nr. 70 f 27. nur 2011). Herf fremgr det,
t kontroen f udbetnger sk tretteægges efter væsentghed og rsko. Desuden sk
forretnngsgnge og nterne kontroer  vdest mugt omfng skre, t de dspostoner, der
er omfttet f regnskbsfæggesen, er  overensstemmese med meddete bevnger, ove og ndre forskrfter smt med ndgede fter og sædvng prkss. Hert kommer, t
regnskbsbekendtgøresen ster krv om, t godkendese f udgfts- og ndtægtsbg omftter bgets mteree og økonomske ndhod. Hvor der kke foregger en drekte modydese, sk der ved godkendesen føres kontro med, t grundget for udgften er korrekt,
t de fstgte rbedsgnge og procedurer er fugt, og t bget er korrekt.
16.  beretnngen besvrer v 2 spørgsm.
Det første spørgsm retter sg mod SKATs tretteæggese f kontroen og besvres  kpte 2. V hr undersøgt, om SKAT hr hft et tstrækkegt grundg for t tretteægge
en tfredsstende kontro f negtv moms nden udbetng. Rgsrevsonen vurderer, t
kendskb t poputonen f vrksomheder, der ngver negtv moms, og t fekder og
fetyper  ngveser f negtv moms er en fgørende forudsætnng for t kunne tretteægge kontroen tfredsstende. Herudover hr v gt t grund, t Skttemnsteret kn
redegøre for udvkngen  negtv moms.

NTRODUKTON OG KONKLUSON

 kpte 2 hr v desuden undersøgt, hvordn SKAT hr vgt t tretteægge kontroen.
V hr gt t grund, t kontroen sk tretteægges, s e ngveser hr en sndsynghed for t bve udvgt t kontro, og t tretteæggesen skrer, t ngveser kontroeres ud fr en fvenng f væsentghed og rsko.
Det ndet spørgsm er rettet mod udføresen f kontroen og besvres  kpte 3. V hr
undersøgt, om SKAT udfører en tfredsstende kontro f negtv moms nden udbetng.
V hr b.. gt t grund, t Udbetngskontroen opdger fe og efterføgende bdrger
t t forhndre, t vrksomheder gentger fe.
 kpte 3 hr v desuden undersøgt, om SKAT hr kontroeret udbetng f negtv moms
efter væsentghed og rsko. Krvet om, t kontroen sk tretteægges ud fr væsentghed og rsko, fremgr f bekendtgørese om sttens regnskbsvæsen mv. og er desuden
ndrbedet  SKATs regnskbsnstruks, proektbeskrveser mv. Medmndre en kontro sk
omftte e ngveser, sk der nvendes en metode, som effektvt prorterer resurserne
bedst mugt. En prorterng f ndstsen bseret p væsentghed og rsko er en metode,
der kn skre en effektv kontro med brug f s f resurser som mugt.

Metode

17. Undersøgesen er prmært bseret p nyser f dt, der vedrører e negtve ngveser og udførte kontroer  peroden 2009-2015. Herudover hr v bseret undersøgesen
p skrftgt mtere fr SKAT og Skttemnsterets deprtement, fx beskrveser f forretnngsgnge, proekter og redegøreser, og p møder med SKAT og Skttemnsterets deprtement.  forbndese med undersøgesen hr v gort brug f sktte- og momseksperter.
18. SKAT hr opyst, t negtve ngveser, der kontroeres  Udbetngskontroen, ndehoder summen f momsfregnng og energfgfter mv. Energfgfter mv. udgør kun en
mndre de f det beøb, der kontroeres  Udbetngskontroen, men det er kke mugt t
opgøre den præcse størrese herf. SKAT hr opyst, t det kke er mugt t evere dt
om kontroerede ngveser renset for energfgfter mv.
Konsekvensen herf er, t tbeer mv.  beretnngen kke kn fstemmes t fx de ndtægtsster, som sendes t Foketngets Sktteudvg én gng om mneden. ndtægtssterne
ndehoder kke energfgfter mv., gesom den negtve moms  ndtægtssterne kke er
udtryk for udbetnger.
19. Revsonen er udført  overensstemmese med god offentg revsonsskk, som er bseret p de grundæggende revsonsprncpper  rgsrevsonernes nterntone stndrder
(SSA 100-999).

Afgrænsning

20. V hr fgrænset undersøgesesperoden t 2009-2015, hvor udbetng f negtv moms
steg mrknt. V hr ndhentet og nyseret dtmtere om e udbetnger og e udførte kontroer  Udbetngskontroen for peroden 2009-2015. Undersøgesen fgrænser
sg t SKATs kontro med negtv moms nden udbetng og fokuserer derfor p den kontro, som SKAT udfører  Udbetngskontroen, der er nsvrg for t kontroere vrksomhedernes ngveser f negtv moms nden udbetng.  forbndese med undersøgesen
bev v gort opmærksom p en probemtk ved korrekton f postve momsngveser og
udvdede derfor undersøgesen t t omftte denne probemstng.
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21. SKAT udfører som tdgere nævnt en række kontroer efter udbetng f negtv moms.
Dsse kontroer er kke omfttet f vores undersøgese.
22.  bg 1 er undersøgesens metodske tgng beskrevet. Bg 2 ndehoder en ordste,
der forkrer udvgte ord og begreber.

TLRETTELÆGGELSE AF KONTROLLEN

2. Tilrettelæggelse af
kontrollen
DELKONKLUSION
SKATs tretteæggese f kontroen med negtv moms nden udbetng er kke tfredsstende.
Skttemnsteret hr kke p tfredsstende vs kunnet redegøre for rsgerne t stgnngen  udbetngerne f negtv moms  peroden 2009-2015, hvor beøbet steg fr
139,9 m. kr. t 235 m. kr., svrende t en stgnng p c. 68 %. Mnsteret hr opyst,
t ændrnger  eksportmomsordnngen er en væsentg drvkrft bg stgnngen, og t udvkngen  den negtve moms  store træk føger udvkngen  den postve moms. Rgsrevsonen fnder det væsentgt, t mnsteret kn redegøre for rsgerne t de store stgnnger  den negtve moms, d sev mndre procentuee fvgeser kn medføre store tb for
stten, sfremt de skydes fe.
SKAT hr kke  tstrækkeg grd nyseret poputonen f ngveser f negtv moms.
Rgsrevsonen vurderer, t konsekvensen f de mngende nyser er, t SKAT kke kn
estmere, hvor stor en de f den negtve moms SKAT hr udbett uretmæssgt. Rgsrevsonen vurderer desuden, t den mngende vden betyder, t SKAT kke hr grundget
for t tretteægge en tfredsstende kontro.
SKATs bgtegrænse p 10.000 kr. betyder, t SKAT utomtsk udbeter godt hvdeen f de mere end 300.000 rge ngveser f negtv moms. SKAT udbeter sedes
c. 0,5 m. kr. rgt uden forudgende kontro. Rgsrevsonen fnder, t der for e ngveser bør være en ree sndsynghed for t bve udtget t kontro.
Vsterngsmedrbederne hvde  2015  gennemsnt c. 3 mnutter t t vurdere, om de
skue godkende en ngvese t udbetng eer overføre den t kontro. Hver ngvese udgorde  2015  gennemsnt 740.000 kr. Der foregger kke formserede procedurebeskrveser for vsterngen, hvorfor det er den enkete vsterngsmedrbeder, der fgør, om ngvesen kn godkendes t udbetng, eer om den sk overføres t en kontroste. Rgsrevsonen fnder smet set, t vsterngens tretteæggese ndebærer rsko for, t væsentge og rskofydte ngveser kke udtges t kontro.
Kontromedrbederne udvæger sger fr kontrosten t gennemgng p bggrund f en
fgg vurderng f væsentghed og rsko. Medrbederne kontroerer kun en mndre de
f ngveserne p sten. Dette ndebærer, t det kke er e de ngveser, som  vsterngen er vurderet t t være væsentge og rskofydte, der kontroeres.
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23. Dette kpte hnder om Skttemnsterets kendskb t udvkngen  udbetng f negtv moms og om SKATs tretteæggese f kontroen med udbetng f negtv moms.

2.1.

UDVIKLINGEN I UDBETALING AF NEGATIV MOMS

24. SKATs udbetng f negtv moms hr været stgende  peroden 2009-2015. V hr undersøgt, om Skttemnsteret kn redegøre tfredsstende for udvkngen  udbetngerne f negtv moms. V hr gt t grund, t Skttemnsteret bør hve et kendskb t, hvorfor udbetng f negtv moms er steget med c. 68 %.
25. Tbe 1 vser omfnget f ngveser og udbett negtv moms  peroden 2009-2015.

TABEL 1

ANGVELSER OG UDBETALT NEGATV MOMS  PERODEN 2009-2015
Ant
ngveser

Udbett
negtv moms
(M. kr.)

Gennemsntg
udbetng pr. ngvese
(1.000 kr.)

2009

386.440

139,9

362

2010

370.317

161,9

437

2011

363.268

176,9

487

2012

359.627

188,1

523

2013

364.712

212,3

582

2014

323.522

228,8

707

2015

317.643

235,0

740

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr SKAT.

AFREGNINGSPERIODE

Det fremgr f tbe 1, t SKAT  2015 udbette negtv moms for  t 235 m. kr.  2009

en mned, et kvrt eer et

bev der udbett knp 140 m. kr. Det svrer t en stgnng p c. 68 % p 6 r opgort 
øbende prser. Det fremgr vdere f tbeen, t ntet f negtve ngveser er fdet

En fregnngsperode kn være
hvt r. Afregnngen fhænger
f vrksomhedens omsætnng.
o større omsætnng, desto oftere fregner vrksomheden
moms.

 peroden.  2009 modtog SKAT godt 386.000 ngveser, mens ntet  2015 vr fdet
t knp 318.000 ngveser, prmært som føge f ændrnger  fregnngsperoder  2014.
Det svrer t et fd p c. 18 %. Det betyder, t den gennemsntge udbetng pr. ngvese er steget.

TLRETTELÆGGELSE AF KONTROLLEN
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Skatteministeriets redegørelse for stigningen i den negative moms

26.  november 2015 stede Foketngets Sktteudvg føgende spørgsm t skttemnsteren:

BOKS 1

SKATTEUDVALGETS SPØRGSMÅL TL SKATTEMNSTEREN
”Hvordn hr udvkngen  udbetng f negtv moms været for rene 2010-14 og for 1. hvr f 2015 fordet p føgende grupper:
• Mnedsfregnende vrksomheder?
• Kvrtsfregnende vrksomheder?
• Hvrsfregnende vrksomheder?
Hvor meget udgør dsse beøb  forhod t den tsvrende ndbetng f moms fr de pgædende grupper  de pgædende peroder?”
Kde: SAU, Am. de endegt svr p spørgsm 133.

27. Af svret p Sktteudvgets spørgsm kn det udedes, t der er 5 rsger, der kn
pvrke nveuet for den negtve moms:
•

ændrnger  nt etberede vrksomheder

•

ændrnger  vrksomhedernes ndkøb og nvesternger
udsvng  eksporten

•
•
•

ændrnger  smhndeen med EU
øget udbredese f eksportmomsordnngen, der gver en ændret regstrerng f henhodsvs postv og negtv moms.

EKSPORTMOMSORDNINGEN

Eksportmomsordnngen nde-

28. Skttemnsteret hr over for Rgsrevsonen opyst, t svret t Sktteudvget ndehodt en beskrvese f muge forkrnger og kke en beskrvese f rsgerne t den
fktske udvkng  den negtve moms. Mnsteret hr efterføgende vurderet, t udvkngen  negtv moms overveende skydes øget udbredese f eksportmomsordnngen.

bærer, t vrksomheder udsker deres eksportenhed  en særg momsregstrerng med et
særskt SE-nummer. Eksportenheden kn nmode om t f
udbett det negtve momst-

29. Årsgen t den øgede udbredese f eksportmomsordnngen sk føge Skttemnste-

svr, før vrksomheden er for-

ret fndes  henhodsvs en ovændrng og en prkssændrng.  2010 medførte en ovændrng, t fere ydeser bev omfttet f ordnngen, fx trnsportydeser.  2013 medførte en

pgtet t t fregne den pos-

prkssændrng, t e og gs kunne medtges  ordnngen. Fere vrksomheder nden for
trnsport- og energsektoren hr sedes fet mughed for t benytte eksportmomsordnngen. Rgsrevsonen hr  forængese f Skttemnsterets opysnng om, t udvkngen  negtv moms overveende skydes øget udbredese f eksportmomsordnngen, spurgt
nærmere nd t, hvor meget f stgnngen der kn henføres hert. Rgsrevsonen hr b..
p bggrund f egne estmter drøftet eksportmomsordnngens betydnng for stgnngen
 den negtve moms. Mnsteret fndt  første omgng, t c. 90 % f stgnngen kunne
forkres med eksportmomsordnngens udbredese, men hr efter drøfteser med Rgsrevsonen senere frfdet dette. Rgsrevsonen kn sedes konsttere, t eksportmomsordnngen kn være en forkrng p den stgende negtve moms, men t mnsteret kke
kender betydnngen herf.

tve sgsmoms. Vrksomheder
kn herudover f udbett et beøb fr SKAT svrende t 3/52
f den smede negtve moms
for de senest forudgende 12
mneder.
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Skttemnsteret bemærker desuden, t udvkngen  den negtve moms  store træk føger udvkngen  den postve moms.  de dt, der gger t grund for den øbende ndtægtsovervgnng, hr der, efter deprtementets vurderng,  undersøgesesperoden kke været
tegn p en stgnng  svgtende regeefterevese e..  en sk, som er syng  dt. Rgsrevsonen kn, f. pkt. 3, konsttere, t det f Skttemnsterets Koncernrevsons rpport
”Servceeftersyn – Momsomrdet” fremgr, t det med udgngspunkt  SKATs gennemførte
rskoproces og efterføgende rpporterng kke kn fvses, t der forekommer betydege
mnger  de smede momsndtægter. Rgsrevsonen bemærker desuden, t mndre procentuee fvgeser  den postve og negtve moms kn dække over beøbsmæssgt væsentge fe. Rgsrevsonen fnder sedes, t der hverken er grundg for t konkudere, t
udvkngen hr været udtryk for svgtende regeefterevese eer det modstte.
30. Skttemnsteret hr opyst, t eksportmomsordnngen er en væsentg rsg t stgnngen  den negtve moms, men kn kke opyse, hvor stor betydnng ordnngen kn tægges.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t den negtve moms er steget med c. 68 %  peroden 2009-2015.
Skttemnsteret forhoder sg først t og nyserer rsgen t stgnngen  negtv moms,
d Sktteudvget og Rgsrevsonen spørger om det. Rgsrevsonen vurderer, t mnsteret sedes kke f egen drft hr fugt udvkngen, det mnsteret kun er  stnd t t opyse Sktteudvget om muge forkrnger p stgnngen  negtv moms. Mnsteret udrbeder først beregnngen, der vser en øget brug f eksportmomsordnngen, d Rgsrevsonen  forbndese med denne undersøgese beder mnsteret om t redegøre for stgnngen  negtv moms. Mnsteret vurderer, t udvkngen  den negtve moms  store træk
føger udvkngen  den postve moms.
Det er Rgsrevsonens vurderng, t Skttemnsteret fortst kke hr redegort tfredsstende for rsgen t stgnngen  den negtve moms. Rgsrevsonen fnder det væsentgt, t mnsteret kn redegøre for udvkngen  den negtve moms, d sev mndre procentuee fvgeser kn medføre store tb for stten, sfremt de skydes fe.
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2.2. GRUNDLAG FOR AT TILRETTELÆGGE UDBETALINGSKONTROLLEN
31. V hr undersøgt, om SKAT hr et tstrækkegt grundg for t tretteægge en tfredsstende kontro. V hr gt t grund, t et godt kendskb t poputonen f ngveser er
udgngspunktet for en rskobseret kontro. Dette kendskb kn SKAT fx opn ved t nysere febeøb og fendee  poputonen f udbetnger. V hr derfor undersøgt, om
de nyser mv., som SKAT hr udført vedrørende negtv moms, gver det nødvendge f-

FEJLBELØB

sæt for SKAT t t tretteægge kontroen tfredsstende.

tonen f udbetnger som

V defnerer et febeøb  popudet smede beøb, SKAT hr

SKATs analyser af negativ moms

32. V hr undersøgt, hvke nyser SKAT hr gennemført p omrdet for udbetng f negtv moms. SKAT udfører hvert 2. r en compnceundersøgese, der hr t form t me vrksomhedernes regeefterevese. SKAT hr derudover gennemført et kontroproekt 

udbett uretmæssgt. En fende defneres  beretnngen
som ndeen f febehæftede
ngveser.

2010 og en effektmng  2013.

Complianceundersøgelse

33. Den seneste compnceundersøgese er fr 2015 og vedrører ndkomstret 2012. Undersøgesen er bseret p en dybdegende kontro f 2.998 vrksomheders skttemæssge forhod. Bndt e kontroerede vrksomheder er der tge foretget  t 1.887 kontroer f vrksomhedernes momsforhod. Undersøgesen omftter kun vrksomheder med
op t 250 nstte. Compnceundersøgesen beskrver udvkngen p sktte- og momsomrdet generet, men ndehoder kke en specfk nyse f negtv moms. Undersøgesen ndehoder nyser f fendee og febeøb for sm og meemstore vrksomheder p
hee momsomrdet.
Compnceundersøgesen fr 2015 vste, t bndt vrksomheder, der ogs bev kontroeret for moms, vr der momsreterede fe  46 % f tfædene. Det er en stgnng p 5 procentpont  forhod t compnceundersøgesen fr 2012 vedrørende ndkomstret 2010.
Undersøgesen vste ogs, t momsgbet hr været uændret sden 2010.
Sktte- og momsgbet kn bde skydes fe og bevdste forsøg p t omg regerne. SKAT
henfører hvdeen f sktte- og momsgbet for sm og meemstore vrksomheder t vrksomheder, der bevdst forsøger t omg regerne for sktter og fgfter, herunder moms.
Dsse udgør 10 % f det smede nt sm og meemstore vrksomheder.
34. Vrksomheder med mere end 250 nstte er kke ndehodt  compnceundersøgesen.
Rgsrevsonen hr undersøgt, hvor stor en nde f de smede udbetnger f negtv
moms, der kn henføres t de vrksomheder, som kke ndgr  compnceundersøgesen.
Rgsrevsonen estmerer, t en meget væsentg de – op t 80 % – f den udbette negtve moms  2012 kn henføres t vrksomheder, som kke ndgr  SKATs compnceundersøgese.
Skttemnsteret hr opyst, t der  2017 v bve gennemført en skttegbsopgørese
bndt vrksomheder med mere end 250 nstte.

SKATTE- OG MOMSGABET

Sktte- og momsgbet er udtryk for forskeen meem det,
sktteyderne sk ndbete, og
det de fktsk ndbeter. Sktte- og momsgbet kvntfcerer sedes den mngende regeefterevese  kroner og ører.
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Rgsrevsonen vurderer, t SKAT kke kn nvende resutterne  compnceundersøgesen t t estmere fendee og febeøb  poputonen f ngveser f negtv moms, d
den kke omftter e vrksomheder, som fr udbett negtv moms. Rgsrevsonen vurderer smtdg, t de tendenser, der kommer t udtryk  compnceundersøgesen, burde hve
gvet nednng t, t SKAT hvde undersøgt omrdet vedrørende negtv moms nærmere.

Kontrolprojekt i 2010

35. SKAT udbeter utomtsk e ngveser under 10.000 kr. uden forudgende kontro. 
2010 kontroerede SKAT  et særgt proekt 102 sger med udbetnger under 10.000 kr.
Formet vr t vurdere, om SKAT skue oprethode sn prkss for utomtsk frgvese
TRÆFPROCENT

Træfprocenten er et udtryk for
den nde f kontroerne, der
gver nednng t reguerng,
dvs. ændrng f det negtve
tsvr.

f udbetnger under 10.000 kr. Kontroen er udført, efter t SKAT hr udbett pengene.
Kontroen vste en træfprocent p 21 % og en gennemsntg reguerng p 13.369 kr. pr.
regueret ngvese. 19 % f vrksomhederne bev ukket efter kontroen – enten f SKAT
eer p vrksomhedernes eget nttv. SKAT hr frpporteret kontroproektet  et kortfttet nott, hvor SKAT vurderer, t grænsen for utomtsk frgvese f ngveser under
10.000 kr. kn fsthodes.
36. Rgsrevsonen fnder, t kontroproektets resutter burde hve fornedget, t SKAT
gennemførte en gnende nyse bseret p en sttstsk repræsenttv stkprøve. P bggrund f en sdn nyse kunne SKAT hve estmeret febeøb  poputonen f udbetnger under 10.000 kr. Desuden ve nysen hve tveebrgt et grundg for t besutte,
hvordn SKAT sk kontroere udbetnger under 10.000 kr. SKAT hr efterføgende opyst, t der  2016 er udtget en sttstsk repræsenttv stkprøve, der v kunne estmere febeøb  poputonen f udbetnger under 10.000 kr. og udbetnger  ntervet
10.000-20.000 kr.

Effektmåling i 2013

37. Udbetngskontroen hr  2013 kontroeret 380 tfædgt udvgte udbetnger over
10.000 kr. Undersøgesen vr den første f 2 pngte mnger, der tsmmen skue kortægge kontroens effekt p vrksomhedernes efterevese f regerne. føge pnen skue
SKAT udføre den nden mng  2015, men SKAT hr kke gennemført mngen.
38.  forbndese med Rgsrevsonens undersøgese hr SKAT p ny gennemget stkprøven
fr effektmngen  2013. SKAT hr opyst, t kun 336 f de oprndege 380 udbetnger
bør ndg  stkprøven, hvs mn v beregne et smet febeøb eer fendee. Desuden bør
mn korrgere for perodeforskydnnger og tge udgngspunkt  nettoreguernger, dvs. forhøese f det negtve momstsvr frtrukket nedsætteser f det negtve momstsvr.
Endvdere ndehoder stkprøven dubetter. Af dsse rsger bør 44 udbetnger føge SKAT
fernes fr stkprøven.
39. Rgsrevsonen fnder, t den korrgerede stkprøve kke kn bruges t t vurdere febeøb, d gennemsnttet f udbetngernes størrese er væsentgt vere  stkprøven end 
poputonen. Sedes er den gennemsntge udbetng pr. vrksomhed  stkprøven under
det hve f den gennemsntge udbetng pr. vrksomhed  poputonen. Den store forske skydes, t meget store vrksomheder er underrepræsenteret  stkprøven.
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40. Rgsrevsonen konstterer, t det kke er mugt t bruge undersøgesen t t me effekten f SKATs kontro, d SKAT kke gennemførte den opføgende effektmng. Hert
kommer, t undersøgesen heer kke kn bruges t t estmere febeøb  poputonen,
d meget store vrksomheder er underrepræsenteret.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t SKAT kke hr udrbedet egnede nyser, der beyser fendee
og febeøb  forhod t poputonen f ngveser og vrksomheder, som fr udbett negtv moms. Rgsrevsonen vurderer, t den mngende vden betyder, t SKAT kke kn
tretteægge kontroen tfredsstende.
Konsekvensen f de mngende nyser er b.., t SKAT kke kn estmere, hvor stor en
de f den udbette negtve moms p c. 235 m. kr.  2015 SKAT hr udbett uretmæssgt. Det er Rgsrevsonens vurderng, t SKAT kke uden et sdnt estmt kn fgøre, om
kontrondstsen er tstrækkeg.

2.3. TILRETTELÆGGELSE AF KONTROLINDSATSEN I
UDBETALINGSKONTROLLEN
41. V hr undersøgt, om SKAT hr trettegt kontrondstsen tfredsstende. V hr gt
t grund, t en tfredsstende tretteæggese f kontroen ndebærer, t ngveser ud-

OPKRÆVNINGSLOVEN

Opkrævnngsovens § 12 (ovbekendtgørese nr. 1180 f 30.
september 2015) foreskrver,
t hvs en vrksomheds tsvr

væges ud fr en fvenng f væsentghed og rsko, herunder t e ngveser sk hve
en sndsynghed for t bve udtget t kontro. V hr derfor undersøgt, om tretteægge-

f sktter og fgfter m.v., der

sen skrer, t SKAT udvæger væsentge og rskofydte ngveser t kontro. V hr desuden gennemget øvrge ndstser  forhod t særgt væsentge og rskofydte omrder

for en fregnngsperode er ne-

vedrørende udbetng f negtv moms.

3 ugers frist for udbetaling af negativ moms

42. Det føger f opkrævnngsovens § 12, t SKAT som udgngspunkt sk udbete neg-

opkræves efter regerne  oven,
gtvt, udbetes beøbet t
vrksomheden. Det smme gæder, nr vrksomheden ved en
fe hr ndbett for meget, eer nr en godtgørese e.., som
sk modregnes  vrksomhe-

tv moms t vrksomheden senest 3 uger efter, t SKAT hr modtget ngvesen. Loven
sætter sedes en tdsmæssg rmme for den kontro, som SKAT kn udføre nden udbet-

dens tsvr, overstger tsv-

ngen. Peroder, hvor SKAT fventer svr fr vrksomheden, tæer kke med  opgøresen
f de 3 uger. SKAT hr opyst, t ngveser som udgngspunkt godkendes t udbetng 

uger efter modtgesen f n-

vsterngen p modtgesesdgen.
43. Vrksomheder fregner moms mnedgt, kvrtsvst eer hvrgt, fhænggt f vrksomhedens omsætnng. Det betyder, t der sær 2 gnge om ret opstr spdsbestnngsperoder  Udbetngskontroen, nr bde vrksomheder, der fregner mnedgt, kvrtsvst og hvrgt, ndsender ngveser smtdgt.

ret. Udbetng sker senest 3
gvesen henhodsvs ndberetnngen for den pgædende perode. Sfremt tbgebetngen skydes en fe  ndbetngen, tbgebetes beøbet senest 3 uger efter, t vrksomheden hr gort tod- og sktteforvtnngen opmærksom p
feen, eer tod- og skttefor-

Afregnngstdspunkter kombneret med en udbetngsfrst p 3 uger medfører sedes
spdsbestnngsperoder  Udbetngskontroen.

vtnngen hr konstteret feen.
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Automatisk udbetaling af angivelser under 10.000 kr.

44. SKAT hr p bggrund f en smet vurderng f økonomsk væsentghed og rsko fstst en bgtegrænse, s SKAT utomtsk frgver ngveser under 10.000 kr. t udbetng. SKAT hr endvdere opyst, t ngveser under 10.000 kr.  vsse tfæde kn udtges
t kontro  SKATs øvrge proekter. Rgsrevsonen kn konsttere, t dette sædent forekommer.
45. Udbetnger under 10.000 kr. udgør ntsmæssgt c. hvdeen f e udbetngerne. Beøbsmæssgt udgør dsse ngveser c. 0,5 m. kr. rgt. Det svrer t 0,2 % f de
smede udbetnger f negtv moms  2015.
46. Vores undersøgese vser, t 200.083 vrksomheder  undersøgesesperoden 2009-2015
kun hr hft negtve ngveser under 10.000 kr. V hr kke undersøgt, om vrksomhederne hr ngvet postv moms  peroden. Dsse vrksomheder hr tsmmen fet udbett
1,4 m. kr. Noge f vrksomhederne hr ngvet negtv moms under 10.000 kr.  næsten
hver mned  undersøgesesperoden.
V er kke bekendt med, om noge f beøbene er uretmæssgt udbett, men kn konsttere, t mnge vrksomheder kun ngver negtv moms under 10.000 kr. og dermed kke bver kontroeret nden udbetng.
47. Rgsrevsonen fnder det uhensgtsmæssgt, t SKAT hr fstgt en bgtegrænse, der
betyder, t SKAT frgver hvdeen f e ngveser, svrende t et beøb p c. 0,5 m. kr.
 2015, t udbetng uden t kontroere dem. Rgsrevsonen fnder, t der for e ngveser bør være en ree sndsynghed for t bve udtget t kontro. Rgsrevsonen konstterer, t eftersom bgtegrænsen ene er fstst ud fr en væsentghedsbetrgtnng,
foretges der sedes kke en rskovurderng f ngveser under 10.000 kr. Rgsrevsonen
fnder vdere, t det kke stemmer overens med regnskbsbekendtgøresens krv, nr SKAT
utomtsk frgver ngveser under 10.000 kr. t udbetng uden forudgende kontro.

Visitering og kontrol af angivelser over 10.000 kr.

48. V hr undersøgt, om vsterngen  tstrækkeg grd skrer, t SKAT udtger væsentge og rskofydte ngveser over 10.000 kr. t kontro.

Visitering

49. Der foretges dggt en utomtseret gennemgng f de negtve ngveser, som reALARM

En rm kn fx udøses ved, t

suterer , t der udskrves et kontronott for hver enket negtv ngvese. Kontronottet ndehoder b.. rmer, der ktveres ved forekomsten f én eer fere f 7 særge
rsc. Kontronottet gger t grund for den mnuee væsentgheds- og rskovurderng.

vrksomheden tdgere hr været kontroeret, eer t vrksomheden er nystrtet.

50. Kontronottet ndehoder en række opysnnger om vrksomhedens forhod og hstork,
som vsterngsmedrbederen bruger t t vurdere, om ngvesen sk udtges t kontro.

TLRETTELÆGGELSE AF KONTROLLEN

51. Vsterngsmedrbederen udvæger sger t kontro ud fr kontronottet og ud fr vden om og erfrng med, hvke vrksomhedstyper der hr en særg rsko for fe  ngveserne. Ud over t gennemg opysnngerne  kontronottet kn medrbederen ndsme
opysnnger om vrksomheden  SKATs systemer og fr nternetkder. SKAT hr desuden opyst, t vsterngsmedrbederne c. 1.800 gnge  2015 tog teefonsk kontkt t vrksomheder. Vsterngen er en mnue gennemgng, hvor medrbederen sedes p bggrund
f en række rskofktorer vurderer, hvke ngveser der udgør en rsko for uretmæssg
udbetng.
52. føge SKATs opgøreser er forbruget f rsværk p vsterngsopgven  peroden 20132015 get fr godt 21 rsværk  2013 t knp 7 rsværk  2015. føge Rgsrevsonens beregnnger hvde en vsterngsmedrbeder  gennemsnt c. 3 mnutter pr. vsterng  2015.
53. SKAT hr opyst, t nedusterngen f rsværk p vsterngsdeen  2015 prmært skydes, t opgven bev smet 4 steder  ndet mod tdgere 22 steder, og t regstrerngsprksssen for td brugt p vsterngsopgven bev ændret. SKAT hr endvdere opyst, t
nedgngen  tdsforbruget p vsterngsopgven fr 2014 t 2015 sedes er en kombnton f en effektvserngsgevnst og en ændret regstrerngsprkss, og t tene for 2015
derfor kke er smmengnege med tene for tdgere r.
54. SKAT hr utmo 2015 mpementeret en scorngsmode, der sk styrke vsterngen.
Scorngsmodeen beregner p bggrund f c. 80 prmetre et kontrot for hver enket
negtv ngvese, der ndkerer rskoen for, t ngvesen er febehæftet. SKAT forventer,
t scorngsmodeen kn effektvsere vsterngen. SKAT hr endnu kke opgort, hvken
effekt scorngsmodeen hr p udsøgnnger f sger t kontro.
55. Vsterngen er kke formseret ved en beskrvese f, hvke rbedsgnge vsterngsmedrbederen som mnmum sk udføre for t godkende en ngvese t udbetng. D
der kke foregger formserede procedurebeskrveser for vsterngen, fgør medrbederen ud fr et fggt skøn og p bggrund f kontronottet, om udbetng sk fnde sted.
Der er sedes kke nvsnng p, hvke krterer der fgør, om ngvesen gr vdere t kontro. Kontronottet ndehoder ene opysnnger, som vsterngsmedrbederen bør overvee.
56. De ngveser, som vsterngsmedrbederne udtger t eventue kontro, bver overført t kontrosten. Kontrosten fungerer som en sgspue for kontromedrbederne.
SKAT hr opyst, t c. 10 % f e negtve ngveser over 10.000 kr. overføres t kontrosten. Lngt fr e de negtve ngveser p kontrosten bver kontroeret. SKAT hr
opyst, t kontrosten skrer, t der er en tstrækkeg mængde sger, som kontromedrbederne kn trække p.
57. Rgsrevsonen vurderer, t det hr fere form t formsere og beskrve ndhodet 
vsterngen. Det kn systemtsere den mde, hvorp SKAT opsmer og ndrbeder vden
og erfrng, og det kn støtte vsterngsmedrbederen  t vstere ngveser smt bdrge t t dokumentere rbedet. Hvs SKAT eventuet kombnerer en mere formseret vsterng med utomtsk udsøgnng, kn det desuden skre, t SKAT td udtger særgt væsentge og rskofydte ngveser t kontro.
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58. SKAT hr opyst, t SKAT øbende rbeder p t forbedre og tpsse grundget for vsterngsmedrbedernes fgge skøn ved t kvfcere de opysnnger, der ndgr  kontronottet.
59. Rgsrevsonen kn konsttere, t vsterngen er trettegt, s den enkete vsterngsmedrbeder ene fgør, om ngvesen kn godkendes t udbetng, eer om den sk
overføres t kontrosten. Der foregger kke formserede procedurebeskrveser for vsterngen, hvorfor medrbederens fgge skøn f kontronottets opysnnger ene er bestemmende for, om udbetng sk fnde sted.

Kontrol

60. Kontromedrbederne udvæger sger fr kontrosten t gennemgng p bggrund f
en fgg vurderng f væsentghed og rsko. En kontro bestr typsk f en ndedende kontkt t vrksomheden. Af hensyn t en hurtg sgsbehndng rnger kontromedrbederen
først t vrksomheden. Hvs vrksomheden kke svrer, skrver medrbederen t vrksomheden. Medrbederen ndkder derefter regnskbsmtere og dokumentton eer vrser
et kontrobesøg. Medrbederen kn desuden hente opysnnger om den pgædende vrksomhed  SKATs systemer.
61. Kontroen fsuttes enten ved, t ngvesen vurderes korrekt og derefter frgves t
udbetng, eer ved, t SKAT foretger en reguerng og udbeter det korrekte beøb eer
opkræver et beøb, hvs reguerngen betyder, t det smede tsvr bver postvt.  2015
bev en kontrosg  gennemsnt gennemført p 15 tmer.
62. Kontrorbedet understøttes f nedskrevne procesbeskrveser  form f en dreebog,
som fstægger mnmumskrv  forbndese med sgsbehndng og dokumentton, behndngsreger, kontromnu og skbeoner.
63. SKAT hr kke fste krv t forhodet meem ntet f ngveser, der vsteres t kontro, og ntet f ngveser, der efterføgende kontroeres.  dg overføres vsterede ngveser t en kontroste, som kontromedrbederne væger fr. Medrbederne kontroerer kun en mndre de f ngveserne p sten.
64. Udbetngskontroen opgør nt kontroerede ngveser pr. rsværk og træfprocenten for den smede kontro  Udbetngskontroen. Der er opstet mt herfor nden
rets strt, og der føges op p dsse.
Herudover udrbeder Udbetngskontroen en rg opgørese f b.. den smede reguerng, reguerng pr. kontroeret ngvese og forbrugte tmer pr. kontroeret ngvese.
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SKATs øvrige indsats på særligt væsentlige og risikofyldte områder

65. V hr gennemget en række f SKATs øvrge ndstser vedrørende særgt væsentge
og rskofydte omrder  forbndese med udbetng f negtv moms. V hr gt t grund,
t SKAT bør dentfcere særgt væsentge og rskofydte omrder t brug for tretteæggesen f kontroen.

Eksportvirksomheder

66. Udbetngskontroen hr sden 2014 øbende overvget negtve ngveser fr vrksomheder omfttet f eksportmomsordnngen. Overvgnngen hr t form t mnmere
rskoen for uretmæssge udbetnger, nr vrksomhederne ngver negtv moms for eksportdeen. Overvgnngen bestr , t SKAT kontroerer, om eksportdeens negtve moms
kn ndehodes  modervrksomhedens sgsmoms for smme perode. Der er fst ét rsværk t denne overvgnng.

Nystartede virksomheder

67. Nystrtede vrksomheder hr føge SKAT som udgngspunkt mndre erfrng med ndberetnng f moms og hr generet set mndre kendskb t regerne p sktte- og momsomrdet mv. Hert kommer, t det føge Udbetngskontroen er bde nemt og hurtgt t oprette en vrksomhed, og b.. derfor oprettes noge vrksomheder ene med svg for øe. Udbetngskontroen hr derfor særgt fokus p nystrtede vrksomheder. Det sker b.. ved,
t systemerne ktverer en rm, nr en vrksomhed, der er momsregstreret nden for de
seneste 2 r, nmoder om udbetng f negtv moms. Armen udøser kke utomtsk
en kontro, men ndgr  en smet vurderng f vrksomhedens væsentghed og rsko.

Organiseret svig

68. ndstsproektet ”Orgnseret svg med negtv moms” hr t form t fnde og stoppe
momsregstrerede vrksomheder og personerne bg, der p orgnseret vs forsøger t f udbett negtv moms p svggtgt grundg. Proektet udsøger hver dg ngveser bndt
e modtgne ngveser  Udbetngskontroen. Proektet behnder godt 200 sger om
ret.

De 50 største virksomheder

69. SKAT hr  2016 værkst en overvgnng f de 50 vrksomheder, der fr mest negtv
moms udbett. De 50 vrksomheder fk  2015 udbett  t c. 135 m. kr. Overvgnngen
sk forventegt resutere  kontro f 8-10 vrksomheder rgt over en 5-6-rg perode.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t der kke for e ngveser er en ree sndsynghed for t bve udtget t kontro  Udbetngskontroen. SKAT udbeter hvdeen f e ngveser uden
kontro, svrende t et beøb p c. 0,5 m. kr.  2015. Rgsrevsonen fnder, t der for e
ngveser bør være en ree sndsynghed for t bve udtget t kontro, b.. for t øge
vrksomhedernes opevede opdgesesrsko. Rgsrevsonen vurderer, t sndsyngheden
for udvægese t kontro er ét bndt fere forhod, som kn øge den opevede opdgesesrsko og dermed motvere vrksomheder t t sevngve korrekt og mndske rskoen for
svg. Rgsrevsonen fnder, t SKAT kke bør udbete c. 0,5 m. kr. rgt uden forudgende kontro.
Rgsrevsonen hr konstteret, t vsterngen er trettegt sedes, t det er den enkete
vsterngsmedrbeder, der ene fgør, om en ngvese kn godkendes t udbetng, eer om den sk overføres t en kontroste. Der foregger kke formserede procedurebeskrveser for vsterngen, hvorfor medrbederens fgge skøn ud fr væsentghed og rsko ene er bestemmende for, om udbetng sk fnde sted. Vsterngsmedrbederne
hvde  2015  gennemsnt c. 3 mnutter t t vurdere, om de skue godkende en ngvese t udbetng eer overføre den t kontrosten. En udbetng udgorde  2015  gennemsnt 740.000 kr. Rgsrevsonen fnder, t vsterngens tretteæggese ndebærer en rsko for, t kke e væsentge og rskofydte ngveser udtges t kontro.
Kontromedrbederne udvæger sger fr kontrosten t gennemgng p bggrund f en
fgg vurderng f væsentghed og rsko. Medrbederne kontroerer kun en mndre de
f ngveserne p sten. Det ndebærer, t det kke er e de ngveser, som  vsterngen
er vurderet t t være væsentge og rskofydte, der kontroeres.

KONTROL AF NEGATV MOMS

3. Kontrol af negativ moms
DELKONKLUSION
SKATs kontro med negtv moms nden udbetng er kke tfredsstende.
Rgsrevsonens undersøgese f SKATs prkss vser, t SKAT kke  tstrækkeg grd hr
kontroeret væsentge og rskofydte ngveser. SKAT hr fokuseret kontroen p mndre
væsentge ngveser. Rgsrevsonens undersøgese vser vdere, t SKAT kke kontroerer ngveser fr nystrtede vrksomheder hyppgere end ngveser fr e vrksomheder
set under ét, p trods f t SKAT er opmærksom p, t rskoen hos dsse vrksomheder er
forhøet. Lgeedes vser undersøgesen, t ngveser fr vrksomheder, der ved tdgere
kontro kke hvde dokumentton for den negtve moms eer hvde uorden  regnskberne mv., kun  begrænset omfng kontroeres, nr de pgædende vrksomheder ndsender
en efterføgende ngvese. Endeg tpsser SKAT kke omfnget f kontro, s der tges
høde for peroder med spdsbestnng. Konsekvensen herf er, t sndsyngheden for t
bve udtget t kontro vrerer fr dg t dg og  hø grd er bestemt f omfnget f dgens ngveser.
SKAT kontroerer rgt knp 2 % f det smede nt negtve ngveser nden udbetng.  2015 resuterede hver 2. kontro  en efterføgende reguerng, og det gennemsntge
reguerngsbeøb pr. kontro vr 323.155 kr. Godt 94 % f de reguerede febeøb er  sttens
fvør. Det er Rgsrevsonens vurderng, t dsse forhod ndkerer, t der er rsko for store
tb for stten, hvs SKAT kke opdger og reguerer febehæftede ngveser.
Udbetngskontroens reguernger hr kke fugt stgnngerne  udbetnger f negtv
moms. Hvert rsværk  Udbetngskontroen hr  gennemsnt regueret for 27 mo. kr. 
2015.
Smpe tstefe mv. hr medført meget store fe. Rgsrevsonen vurderer, t konsekvensen f mngende nddtkontro er, t der bndt de godt 300.000 rge ngveser er rsko for fere væsentge fe, som SKAT kke opdger  den efterføgende vsterng og kontro.
70. Dette kpte hnder om, hvorvdt SKAT udfører en tfredsstende kontro f negtv
moms nden udbetng. Af kpte 2 fremgr det, t SKAT kke  tstrækkeg grd hr trettegt kontroen ud fr væsentghed og rsko. V hr derfor  dette kpte undersøgt,
om kontroen  prkss resuterer , t væsentge og rskofydte ngveser kontroeres.
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3.1.

KONTROLLENS OMFANG

71. V hr undersøgt, hvor mnge negtve ngveser der er kontroeret  Udbetngskontroen  peroden 2009-2015. V hr herunder undersøgt, hvor store reguernger kontroen
hr gvet nednng t, og hvor stor en nde f de konstterede fe der er  henhodsvs sttens og vrksomhedernes fvør. V hr endvdere undersøgt, hvor stor en nde f de kontroerede ngveser der er febehæftede. Endeg hr v undersøgt, om SKAT udvder kontroen, hvs der konstteres fe  en vrksomheds ngvese, og om der er tstrækkeg kontro, nr vrksomhederne ndtster deres momsngvese.

Kontrolomfanget i undersøgelsesperioden

72. Tbe 2 vser nt negtve ngveser, nt kontroer, nde kontroerede negtve ngveser, træfprocent og gennemsntgt reguerngsbeøb pr. kontro  peroden 2009-2015.

TABEL 2

KONTROLLENS OMFANG  PERODEN 2009-2015
Ant
negtve
ngveser

Ant
kontroer

Ande
kontroerede
negtve
ngveser

Træfprocent

Gennemsntgt
reguerngsbeøb
pr. kontro
(Kr.)

Smet
reguerng
(M. kr.)

2009

386.440

5.085

1,3 %

46 %

370.902

1,89

2010

370.317

5.873

1,5 %

50 %

228.795

1,34

2011

363.268

5.491

1,5 %

52 %

457.702

2,51

2012

359.627

6.486

1,8 %

49 %

277.191

1,80

2013

364.712

6.420

1,7 %

46 %

229.804

1,48

2014

323.522

6.393

1,9 %

48 %

259.456

1,66

2015

317.643

5.727

1,8 %

55 %

323.155

1,85

Note: Ant kontroer er mt som nt fsuttede kontroer  kenderret.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr SKAT.

Det fremgr f tbe 2, t Udbetngskontroen  undersøgesesperoden hr kontroeret
meem 5.085 og 6.486 ngveser rgt. Dette svrer t, t op t knp 2 % f ngveserne
rgt bver kontroeret nden udbetng.
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Det fremgr vdere f tbeen, t Udbetngskontroens træfprocent over peroden vrerer meem 46 % og 55 %. Træfprocenten er et udtryk for den nde f kontroerne, der gver nednng t reguerng. Træfprocenten vser sedes, t SKAT  undersøgesesperoden
hr fundet fe  c. hver 2. kontroerede ngvese. SKAT hr hert opyst, t resuttet kke
er repræsenttvt for hee poputonen f negtv moms, det resuttet er bseret p særgt rskofydte ngveser med negtvt momstsvr. Rgsrevsonen bemærker, t SKAT
kke hr foretget nyser, der er repræsenttve for poputonen, hvorfor SKAT kke hr
kendskb t fendee og febeøb  poputonen, f. kpte 2.
Det fremgr endeg f tbeen, t det gennemsntge reguerngsbeøb vrerer over peroden. Opgøresen for 2015 vser, t hver kontro  gennemsnt medførte en reguerng p
323.155 kr.

Reguleringer i henholdsvis statens og virksomhedernes favør

73. Tbe 3 vser ndeen f reguernger  sttens fvør. Tbeen tger udgngspunkt  det
reguerede beøb og vser, t hver gng SKAT reguerer for 100 kr., v c. 94 kr. tfde stten.

TABEL 3

ANDELEN AF REGULERNGSBELØB  STATENS FAVØR  PERODEN 2009-2015
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gennemsnt

95,7 %

95,6 %

92,1 %

96,2 %

94,2 %

93,6 %

92,1 %

94,1 %

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr SKAT.

Det fremgr f tbe 3, t reguerngsbeøbet  sttens fvør over peroden vrerer meem
92,1 % og 96,2 %. Rgsrevsonen vurderer, t nr reguerngerne  s udpræget grd er  sttens fvør, kn det være udtryk for, t vrksomhederne ved tvvstfæde er tbøege t
t fortoke regerne t egen forde.

Udviklingen i reguleringerne

74. V hr undersøgt, om de smede reguernger, som kontroen hr gvet nednng t, er
steget,  tkt med t der hr været en mrknt stgnng  udbetngen f negtv moms.
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75. Tbe 4 vser de smede udbetnger og den ndekserede udvkng  reguernger 
undersøgesesperoden, og hvor mnge rsværk der hr været  Udbetngskontroen 
peroden.

TABEL 4

UDVKLNGEN  UDBETALNGER, REGULERNGER OG ÅRSVÆRK 
UDBETALNGSKONTROLLEN  PERODEN 2009-2015
ndekserede
udbetnger

ndekserede
reguernger

Ant
rsværk

Reguerng
pr. rsværk
(Mo. kr.)

2009

100

100

51

37

2010

116

71

94

14

2011

126

133

98

26

2012

134

95

105

17

2013

152

78

99

15

2014

163

88

84

20

2015

168

98

69
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Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr SKAT.

Det fremgr f tbe 4, t mens udbetngerne smet er steget med c. 68 %  peroden,
er reguerngerne  smme perode fdet en nese. Rgsrevsonen v t ndet ge forvente, t reguerngerne hvde fugt stgnngen  udbetnger f negtv moms.

Kontrol som middel til at forebygge fejl

76. Udvdet kontro kn bruges som mdde t t forebygge fe hos vrksomheder, der hr
udvst mngende evne eer ve t t overhode regerne. Rgsrevsonen vurderer, t hvs
en vrksomhed bevdst omgr regerne eer begr fe, kn et øget kontrotryk motvere t
t reducere begge dee.
77. Rgsrevsonen hr med fsæt  en tfædgt udtget stkprøve p 135 ngveser, som
bev kontroeret f Udbetngskontroen  2014, undersøgt Udbetngskontroens prkss, nr vrksomheder ngver fegtg negtv moms.  stkprøven p 135 sger medførte
62 sger en reguerng, og 97 % f det reguerede beøb vr  sttens fvør.
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78. Vores gennemgng f stkprøven vser, t en stor de f reguerngerne  kontrosgerne skydes, t vrksomhederne kke kn dokumentere det fremstte krv om udbetng f
negtv moms. Det kn skydes, t vrksomheden hr uorden  regnskbet, t der er tstet
et forkert beøb v TstSev Erhverv, t vrksomheden uberettget føfter moms p udgfter, medtger den smme negtve moms vedrørende smme udgft fere gnge eer medtger udgftsbg, der kke vedrører vrksomheden. SKAT kn  ngt de feste tfæde kke
fgøre, om fe er bevdste eer utsgtede. Vrksomhedens mngende dokumentton f
en negtv momsngvese fr dog sædent ndre konsekvenser, end t Udbetngskontroen stopper netop denne ene udbetng.  4 tfæde bev ngveserne dog oversendt
t urdsk vurderng  SKAT. Én sg bev fgort med en dmnstrtv bøde, og en nden sg
bev oversendt t potet og nkgemyndgheden.
79. Af de 62 vrksomheder, hvs ngveser medførte en reguerng, hr 24 f vrksomhederne efterføgende fet udbett negtv moms p bggrund f en senere ngvese. Af dsse
vrksomheder hr én vrksomhed fet kontroeret en efterføgende ngvese, mens de resterende 23 vrksomheder hr fet udbett 27,2 mo. kr. fordet p 75 udbetnger  2014
og 2015, uden t udbetngerne er bevet kontroeret  Udbetngskontroen.
80. Vores nyse vser, t kontro f en ngvese fr en vrksomhed, som hr medført en
reguerng, kun undtgesesvst medfører kontro, nr vrksomheden ngver negtv moms
nden for de efterføgende 1-2 r. Vores gennemgng f stkprøven vser endvdere, t SKAT
 noge tfæde udvder kontroens omfng fr den enkete ngvese t ogs t omftte
tdgere ngveser. SKAT hr opyst, t kontroperoden udvdes, hvs der opdges fe, som
vedrører tdgere ngveser, men kun hvs et forkert fgftstsvr kn opgøres rmegt
nemt og hest f vrksomheden sev eer dennes revsor.

Nulstillinger

81. Gennemgngen f kontrosgerne  stkprøven vste 3 tfæde, hvor den negtve momsngvese bev nustet f SKAT.
SKAT nuster en ngvese, nr SKAT m opgve t ndhente og kontroere dokumenttonen for en negtv momsngvese, ford vrksomheden kke regerer p gentgne skrftge og teefonske henvendeser. Boks 2 vser de 3 eksemper p nustnger fr stkprøven.
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BOKS 2

EKSEMPLER PÅ NULSTLLNGER
 3 kontrosger hvde vrksomhederne ngvet henhodsvs 192.216 kr., 173.522 kr. og
31.927 kr.  negtv moms.
 de 2 første eksemper undod vrksomhederne t regere p SKATs gentgne henvendeser,
og derfor udbette SKAT kke det ngvne beøb.
 det sdste eksempe vr det 3. gng, vrksomheden ndsendte en ngvese og undod t regere p Udbetngskontroens henvendeser ved kontro, og smtdg 3. gng, t vrksomhedens ngvese bev nustet. SKAT vurderede, t der fortst kke fore et tstrækkegt bevs t t gve en dmnstrtv bøde. SKAT vurderede, t den mngende rekton kke  sg sev
vr tstrækkeg t t gøre et strfferetgt nsvr gædende, hvorefter sgen bev hengt.
Vrksomheden hr kke efter den 3. og sdste nustng ngvet ydergere negtv moms. Vrksomheden hr fet udbett knp 90.000 kr. fordet p 11 udbetnger  peroden 2010-2013.
De feste udbetnger hr været mndre end 10.000 kr. og er derfor bevet utomtsk frgvet,
d de gger under Udbetngskontroens bgtegrænse p 10.000 kr. SKAT hr udbett en
de f pengene, efter t SKAT første gng nustede en ngvese fr vrksomheden.

Eksemperne vser, t SKAT stopper udbetngen, nr vrksomhederne undder t regere
p SKATs henvendeser.
82. Vores undersøgese vser, t SKAT kke nvender udvdet eer skærpet kontro som mdde t t forebygge fe  ngveser fr vrksomheder, der hr udvst mngende evne eer
ve t t overhode regerne. Det gæder bde, nr vrksomheder undder t regere p
SKATs henvendeser vedrørende kontro f en ngvese, nr der  forbndese med kontroen fx konstteres uorden  regnskbet, nr vrksomheden føfter moms p uberettgede
udgfter, nr vrksomheden medtger den smme negtve moms vedrørende smme udgft fere gnge, og nr vrksomheden medtger udgftsbg, der kke vedrører vrksomheden. En kontro, hvor dsse forhod konstteres, medfører sædent fornyet kontro, nr vrksomheden efterføgende ndsender negtve momsngveser. Dette p trods f, t det
fremgr f kontronottet, t tdgere ngveser fr vrksomheden er bevet kontroeret.

Simple tastefejl, decimalfejl mv.

83. Vrksomheder ngver moms v SKATs sevbetenngssystem TstSev Erhverv. Her ngver vrksomhederne en række opysnnger, b.. sgsmoms, moms f vrekøb  udndet,
købsmoms og frdrg for dverse energfgfter mv. Resuttet f dsse opysnnger kn enten føre t et postvt eer negtvt momstsvr. Vrksomhederne sk kke dokumentere
momsngvesen  forbndese med ndberetnng. Vores undersøgese vser, t SKAT kke
hr systemmæssge kontroer (nddtkontro), der kn forhndre, t vrksomheder kn ngve benyse febeøb som føge f tstefe, decmfe mv.
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84. Den mngende nddtkontro ved ngvese f negtv moms betyder, t SKAT kke
utomtsk opdger smpe tstefe, decmfe mv.  vrksomhedens ngvese. Boks 3 vser eksemper p fe som føge f mngende nddtkontro.

BOKS 3

EKSEMPLER PÅ SMPLE TASTEFEL MV.
• Det hr været mugt for en vrksomhed t ngve smme ndberetnng 3 gnge  smme fregnngsperode.
• En vrksomheds negtve momstsvr vr rettegt 2.462 kr., men vrksomheden ngver ved
en fe en negtv moms p 246.240 kr.
• 2 vrksomheder bytter om p pus og mnus.  dsse 2 tfæde dreer det sg om reguernger
p henhodsvs 3,9 mo. kr.  sttens fvør og 2,7 mo. kr.  vrksomhedens fvør.
• En vrksomhed nmoder fegtgt om smme beøb 2 mneder  træk.
• En vrksomhed ndtster fegtgt en negtv ngvese p 95 mo. kr., hvor det korrekte beøb skue hve været c. 950.000 kr.
• En vrksomhed ndsender en negtv momsngvese p knp 8 m. kr., som rettegt skue
hve været knp 8 mo. kr.
• En udenndsk vrksomhed nmoder om t f udbett 3,5 m. kr. Vrksomheden ndtster
fere p hnnden føgende forkerte ngveser. For t rette 2 forkerte postve ngveser
ndtster vrksomheden en negtv efterngvese p 3,5 m. kr.
• En vrksomhed ngver et negtvt momstsvr p godt 9 m. kr. Det korrekte negtve
momstsvr skue hve været 93.249 kr.
•  et eksempe, der gger efter Rgsrevsonens undersøgesesperode, ngver en vrksomhed negtv moms p 53 mo. kr. SKAT udbeter beøbet, som efterføgende vser sg t være forkert. Beøbet skue hve været 53.000 kr. Pengene betes tbge t SKAT. SKAT hr
opyst, t der vr te om en menneskeg fe  vsterngsprocessen, som førte t den uretmæssge udbetng.

Rgsrevsonen sk bemærke, t kontrosgerne  boks 3 er eksemper p negtve ngveser, der er bevet stoppet efter kontro  Udbetngskontroen. Dog er det sdste eksempe kke stoppet  Udbetngskontroen, og beøbet bev derfor udbett. Rgsrevsonen
konstterer, t smpe tstefe mv. kn medføre store feudbetnger. Rgsrevsonen vurderer, t konsekvensen f den mngende nddtkontro er, t der bndt de mere end
300.000 rge udbetnger kn forekomme fere fe f smme krkter som eksemperne, som SKAT kke hr opdget  den efterføgende vsterng og kontro.
85. SKAT hr opyst, t der p nuværende tdspunkt kke forefndes tstrækkeg nddtkontro  TstSev Erhverv. SKAT v undersøge mugheden for t udvke ndberetnngsøsnngen vedrørende moms, s der fremdrettet  høere grd bver foretget ntegente/ogske kontroer, end der bver gort  dg.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t SKAT rgt kontroerer knp 2 % f det smede nt negtve
ngveser nden udbetng.  2015 resuterede hver 2. kontro  en efterføgende reguerng, og det gennemsntge reguerngsbeøb pr. kontro vr 323.155 kr. Godt 94 % f de
reguerede febeøb er  sttens fvør. Det er Rgsrevsonens vurderng, t dette tsmmen
ndkerer, t der er rsko for store tb for stten, hvs SKAT kke opdger og reguerer febehæftede ngveser.
Undersøgesen vser endvdere, t Udbetngskontroens reguernger kke hr fugt stgnngerne  udbetngerne f negtv moms. Hvert rsværk  Udbetngskontroen hr 
gennemsnt regueret for 27 mo. kr.  2015.
Undersøgesen vser desuden, t hvs en vrksomhed uberettget ndsender en negtv
momsngvese og bot undder t regere p Udbetngskontroen henvendese  forbndese med kontro, er den mest sndsynge konsekvens, t Udbetngskontroen kun stopper denne ene udbetng.  dsse tfæde er det sedes rskofrt t fremsætte et udokumenteret krv over for SKAT.
SKAT foretger som hovedrege kke opføgende eer udvdet kontro, nr vrksomheder 
forbndese med tdgere kontroer kke hr regeret p SKATs henvendeser eer hr hft
uorden  regnskberne, eer nr SKAT hr skønnet, t fe  ngveserne kn være bevdste.
Rgsrevsonen kn konsttere, t smpe tstefe mv. hr medført meget store fe. Rgsrevsonen vurderer, t konsekvensen f mngende nddtkontro er, t der bndt de godt
300.000 rge udbetnger er rsko for fere væsentge fe, som SKAT kke opdger  den
efterføgende vsterng og kontro.

3.2. PRIORITERING AF INDSATS EFTER VÆSENTLIGHED
OG RISIKO
86. V hr undersøgt, om Udbetngskontroen  prkss hr udvgt ngveser t kontro
ud fr en fvenng f væsentghed og rsko.
Først hr v undersøgt, hvordn kontrotrykket fordeer sg  forhod t væsentghed. V hr
 den forbndese opdet udbetngerne  2 segmenter p henhodsvs 95 % og 5 % f det
udbette beøb og vurderet kontrotrykket  dsse 2 segmenter. Dernæst hr v vurderet,
om forske  rsc kn forkre skævheder  kontrotrykket hos de 2 segmenter. V hr gt
t grund, t kombntonen f væsentghed og rsko bør kunne forkre kontroens fordeng p de 2 segmenter og dermed p de smede udbetnger.
V hr vdere undersøgt, om SKAT fører en tættere kontro med udbetnger t nystrtede
vrksomheder. SKAT er opmærksom p, t netop nystrtede vrksomheder udgør en forhøet rsko. Endeg hr v undersøgt, om den udførte kontro tpsses ved spdsbestnnger.
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Kontrol af store virksomheder med høj væsentlighed

87. Tbe 5 vser en opgørese over, hvor mnge vrksomheder der er kontroeret  peroden
2010-2015. V hr udrbedet opgøresen ud fr en 95/5-fordeng f udbetngerne f negtv moms. De mndste vrksomheder er  denne smmenhæng defneret som de vrksomheder, der tsmmen modtger 5 % f den negtve moms. De største vrksomheder er defneret som de vrksomheder, der tsmmen modtger 95 % f den negtve moms.

TABEL 5

FORDELNG AF ANTAL VRKSOMHEDER KONTROLLERET  PERODEN
2010-2015
De mndste vrksomheder
(5 %)

De største vrksomheder
(95 %)

 t

2010

3.450

1.121

4.571

2011

3.229

1.156

4.385

negtve moms. ”De største vrk-

2012

4.191

1.137

5.328

somheder” er defneret som de

2013

4.331

1.020

5.351

2014

4.107

615

4.722

2015

3.543

513

4.056

”De mndste vrksomheder” er 
denne smmenhæng defneret

Note: Af metodske rsger er 2009 kke medtget, gesom e kontroer kke ndgr  nysen. Det
betyder, t tbeen kke umddebrt kn smmenhodes med tbe 1-4. Se mere  bg 1.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr SKAT.

Det fremgr f tbe 5, t 1.121 f de største vrksomheder fk kontroeret mndst én ngvese  2010. Antet er  2015 fdet t 513 vrksomheder. Af de mndste vrksomheder
hr meem 3.229 og 4.331 vrksomheder fet kontroeret mnmum én ngvese om ret
 undersøgesesperoden.
88. Rgsrevsonen kn konsttere, t ntet f kontroer bndt ngveser fr de største
vrksomheder er fdet med c. 54 %, mens ntet f kontroer bndt ngveser fr de
mndste vrksomheder er steget svgt fr 2010 t 2015. Rgsrevsonen kn endvdere konsttere, t hovedvægten  kontroen gger p ngveser fr de mndste vrksomheder, som
udgør 5 % f de smede udbetnger.

som de vrksomheder, der tsmmen modtger 5 % f den

vrksomheder, der tsmmen
modtger 95 % f den negtve moms.
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Kontrol af risikofyldte angivelser

89. V hr undersøgt, om forske  træfprocenten kn begrunde, t udbetnger t de mndste vrksomheder  stgende grd kontroeres. Træfprocenten er udtryk for, hvor stor en de
f de kontroerede momsngveser der medfører en reguerng, og er dermed ogs et udtryk for Udbetngskontroens evne t t udvæge ngveser efter rsko. Tbe 6 vser
træfprocenten  kontroerede udbetnger t henhodsvs de mndste og de største vrksomheder.

TABEL 6

TRÆFPROCENT  KONTROLLEREDE ANGVELSER HOS DE MNDSTE OG
DE STØRSTE VRKSOMHEDER
De mndste vrksomheder
(5 %)

De største vrksomheder
(95 %)

2010

46 %

30 %

2011

49 %

35 %

2012

46 %

32 %

2013

43 %

31 %

2014

42 %

36 %

2015

48 %

35 %

Note: Af metodske rsger er 2009 kke medtget, gesom e kontroer kke ndgr  nysen. Det
betyder, t tbeen kke umddebrt kn smmenhodes med tbe 1-4. Se mere  bg 1.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr SKAT.

Det fremgr f tbe 6, t træfprocenten hos de vrksomheder, der fr udbett 95 % f de
smede udbetnger f negtv moms, gger p 30-36 %  peroden. T smmengnng gger træfprocenten hos de vrksomheder, der fr udbett 5 % f det smede beøb, p 4249 %  peroden. Træfprocenten er sedes 6-16 procentpont høere bndt vrksomhederne  5 %-segmentet.
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90. Der er stor forske p, hvor store beøb SKAT reguerer, nr negtve ngveser fr henhodsvs én f de mndste og én f de største vrksomheder kontroeres, f. tbe 7.

TABEL 7

GENNEMSNTLG REGULERNG EFTER KONTROL AF UDBETALNGER
HOS DE MNDSTE OG DE STØRSTE VRKSOMHEDER  PERODEN 20102015
De mndste vrksomheder (5 %)
(Kr.)

De største vrksomheder (95 %)
(Kr.)

2010

134.697

546.794

2011

195.303

818.036

2012

72.596

1.078.364

2013

74.407

944.380

2014

79.064

1.781.648

2015

86.410

2.322.265

Note: Af metodske rsger er 2009 kke medtget, gesom e kontroer kke ndgr  nysen. Det
betyder, t tbeen kke umddebrt kn smmenhodes med tbe 1-4. Se mere  bg 1.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr SKAT.

Det fremgr f tbe 7, t den gennemsntge reguerng er mrknt større, nr det dreer
sg om kontro f udbetnger t de største vrksomheder.
Træfprocenten er 6-16 procentpont vere bndt de vrksomheder, der modtger 95 % f
udbetngerne, f. tbe 6, men de enkete reguernger for dsse vrksomheder er op t 25
gnge større.
91. Rgsrevsonen kn konsttere, t der  peroden 2010-2015 hovedsgegt udføres kontro bndt de vrksomheder, der modtger 5 % f udbetngerne.
Rgsrevsonen fnder, t SKAT kke kn begrunde en sdn prorterng  en væsentghedsog rskobetrgtnng, d der udføres retvt f kontroer bndt ngveser, der tsmmen
udgør 95 % f det udbette beøb. Hert kommer, t den gennemsntge reguerng bndt
de største vrksomheder er op t 25 gnge større, mens træfprocenten bot er knp ⅓ vere.
92. Skttemnsteret hr opyst, t mnsteret kke er eng  resuttet f Rgsrevsonens
nyse, d ntet f vrksomheder fder, smtdg med t ntet f kontroer hos de
største vrksomheder ogs fder.  2015 bev 95 % f de smede udbetnger udbett t
godt 5.000 vrksomheder, hvorf godt 500 f dsse vrksomheders ngveser bev kontroeret. Mnsteret bemærker sedes, t c. 10 % f vrksomhederne bver kontroeret.
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Rgsrevsonen sk hert bemærke, t det kun er den enkete ngvese, der kontroeres,
og kke e ngveser pr. r for vrksomheden. Det er derfor kke menngsfudt t te om,
t vrksomheden kontroeres, det det er overveende sndsyngt, t kun én f vrksomhedens  gennemsnt 8 ngveser det pgædende r er kontroeret. Dermed fder kontrotrykket  2015 fr c. 10 % f vrksomhederne t c. 1,3 % f ngveserne. Hert kommer,
t ntet f kontroer bndt de største vrksomheder fder mere end ntet f vrksomheder, og t ntet f ngveser fr hver enket f dsse vrksomheder smtdg stger.
Fdet  nt vrksomheder og ngveser er derfor kun en devs forkrng p fdet  kontroerne.
Rgsrevsonen fnder det  denne smmenhæng mndre reevnt, hvor mnge vrksomheder
der er, og hæfter sg  stedet særgt ved:
•

t reguerngen pr. vrksomhed og ngvese bndt 95 % f udbetngerne stger  pero-

•

den, smtdg med t kontrotrykket fder
t reguerngen pr. vrksomhed og ngvese bndt 5 % f udbetngerne fder  pero-

•

den, smtdg med t kontrotrykket stger
t ngt hovedprten f kontroerne  hee peroden udføres bndt 5 % f udbetngerne.

93. Rgsrevsonen fnder, t Udbetngskontroens prkss for udvægese f vrksomheder t kontro kke  tstrækkeg grd fspeer væsentgheds- og rskobetrgtnnger, d
der udføres retvt f kontroer bndt ngveser fr de største vrksomheder. Hert kommer, t den gennemsntge reguerng bndt ngveser fr de største vrksomheder er op
t 25 gnge større, mens træfprocenten bot er knp ⅓ vere.

Kontrol af nystartede virksomheder

94. Nystrtede vrksomheder hr som udgngspunkt mndre erfrng med ndberetnng f
moms og hr generet set mndre kendskb t regerne p sktte- og momsomrdet mv. Udbetngskontroen hr desuden erfret, t noge vrksomheder oprettes ene med svg
for øe, og hr derfor særgt fokus p nystrtede vrksomheder. Det sker b.. ved, t der 
systemerne ndsættes en rm, som ktveres, nr en vrksomhed, der er momsregstreret
nden for de seneste 2 r, ngver negtv moms. Armen udøser kke utomtsk en kontro, men fremgr f det mtere (kontronottet), som vsterngsmedrbederen foretger den smede rskovurderng f ngvesen p bggrund f.
95. V hr undersøgt, hvor hyppgt SKAT  2013 kontroerede nystrtede vrksomheder, og
hr smmenhodt dette resutt med kontroen f e vrksomheder smme r.

KONTROL AF NEGATV MOMS

96. Tbe 8 vser,  hvket omfng nystrtede vrksomheder kontroeres  forhod t e
vrksomheder under ét. Første koonne vser, hvor mnge vrksomheder der hr fet kontroeret mndst én ngvese  2013. Anden koonne vser, hvor mnge ngveser der er
kontroeret bndt henhodsvs nystrtede og e vrksomheder.

TABEL 8

KONTROL AF NYSTARTEDE VRKSOMHEDER  2013
Kontroerede vrksomheder

Kontroerede ngveser

Nystrtede vrksomheder

2,39 %

1,53 %

Ae vrksomheder

3,36 %

1,78 %

Note: Nystrtede vrksomheder dækker over vrksomheder, der bev momsregstreret  2013, og som ndsendte mndst én negtv ngvese  2013.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr SKAT.

Det fremgr f tbe 8, t der kke udføres fere kontroer bndt nystrtede vrksomheder
end bndt e vrksomheder set under ét. Rgsrevsonen sk bemærke, t noge vrksomheder er oprettet meget sent  2013 og derfor kun ndsender én ngvese.  dsse tfæde
fder sndsyngheden for t bve udtget t kontro t ndet ge, nr der smmengnes
med e vrksomheder, hvorfor tene for kontro f nystrtede vrksomheder kn være dt
høere, end tbeen gver udtryk for. Rgsrevsonen hr endvdere opgort omfnget f kontroen f de nystrtede vrksomheder  peroden 2013-2015. Denne opgørese vser geedes, t nystrtede vrksomheder kontroeres  smme omfng som e vrksomheder.
Rgsrevsonen vurderer, t nystrtede vrksomheder kontroeres  omtrent smme omfng
som e vrksomheder.
97. SKAT hr  fere nterne evuerngsrpporter fr proektet ”Orgnseret svg med negtv moms” fremst forsg t forbedrnger f Udbetngskontroen. Formet med proektet vr t stoppe og strffe personer, der stfter momsregstrerede vrksomheder, som p
orgnseret vs hr t form t f udbett negtv moms p et svggtgt grundg. Et f
deformene vr t komme med forsg t procesforbedrnger og eventuee ovnttver.
Et f proektets forsg vr, t kontroen f nystrtede vrksomheder skue gøres obgtorsk. Første gng, forsget bev fremført, vr  2011, hvorefter det bev gentget  evuerngsrpporterne fr 2012 og 2013. Forsget begrundes  2011 b.. med, t kun 1,4 % f
de nystrtede vrksomheder fr kontroeret en ngvese, og t det v være resursebesprende  SKATs øvrge orgnston, hvs Udbetngskontroen styrker kontroen f nystrtede vrksomheder.
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98. Et uddrg fr evuerngsrpporterne om obgtorsk kontro med nystrtede vrksomheder er gengvet  boks 4.

BOKS 4

NYSTARTEDE VIRKSOMHEDER

NTERNT FORSLAG  SKAT OM OBLGATORSK KONTROL MED NYREGSTREREDE VRKSOMHEDER

denne beretnng defneret som

”Obgtorsk kontro og korrekt segmenterng f nyregstrerede vrksomheder.
Bemærknnger: Procesforbedrng – et forsg, som efter proektets vurderng bør hve den høeste prortet, ford det er nøgen t t begrænse svg og derved spre smfundet for en de
f de drekte tb. Derudover v der være ressourcebespreser  SKATs øvrge orgnston,
hvs mn væger t bruge resurser p de nyregstrerede”.

Nystrtede vrksomheder er 
vrksomheder, der er momsregstreret nden for de seneste
2 r.  boks 4 er nystrtede vrksomheder omtt som nyregstrerede vrksomheder.

99. Rgsrevsonen vurderer, t SKATs kontro f ngvese f negtv moms fr nystrtede vrksomheder kke er tstrækkeg  forhod t de rsc, der knytter sg t denne gruppe
vrksomheder. Rgsrevsonen vurderer, t SKAT bør skærpe kontroen f nystrtede vrksomheder. Rgsrevsonen konstterer endvdere, t SKAT gennem det dværende proekt
om orgnseret svg med negtv moms og gennem evuerngsrpporterne fr 2011, 2012
og 2013 er bekendt med, t kontroen f de nystrtede vrksomheder burde styrkes. SKAT
hr mdertd kke styrket kontroen f nystrtede vrksomheder.

SKATs håndtering af sæsonudsving

100. Vrksomheder sk fregne moms mnedgt, kvrtsvst eer hvrgt, fhænggt
f vrksomhedens omsætnng. Det betyder, t der sær 2 gnge rgt opstr spdsbestnngsperoder  Udbetngskontroen, det e vrksomheder ngver negtv moms smtdgt. Desuden sk SKAT som udgngspunkt behnde e ngveser, s den negtve
moms kn udbetes nden 3 uger.
101. V hr undersøgt, om SKAT hr skret, t Udbetngskontroen udvæger vrksomheder
t kontro efter væsentghed og rsko, ufhænggt f spdsbestnngsperoder.

KONTROL AF NEGATV MOMS

Fgur 4 vser ntet f ngveser, der modtges  SKAT pr. mned. De 2 kurver vser henhodsvs nt ngveser over 10.000 kr. og det smede nt ngveser  2015.

FIGUR 4

FORDELNG AF NEGATVE ANGVELSER HEN OVER ÅRET
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Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr SKAT.

Det fremgr f fgur 4, t SKAT  ugust modtger c. 65.000 ngveser, hvorf knp 30.000
ngveser er over 10.000 kr., mens SKAT  pr, m og un modtger knp 20.000 ngveser om mneden, hvorf c. hvdeen er ngveser over 10.000 kr.
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102. Vores undersøgese vser, t ntet f kontroer er nogenunde ævnt fordet hen
over ret. Fgur 5 vser den ndekserede udvkng for henhodsvs nt gngstte kontroer, nt ngveser over 10.000 kr. og det smede nt ngveser  2015.

FIGUR 5

NDEKSERET UDVKLNG  ANTAL GANGSATTE KONTROLLER, ANTAL
ANGVELSER OVER 10.000 KR. OG DET SAMLEDE ANTAL ANGVELSER 
2015
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Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr SKAT.

Det fremgr f fgur 5, t ntet f gngstte kontroer fder hen over ret, sev om ntet f modtgne ngveser vrerer krftgt.
D ntet f gngstte kontroer kke føger ntet f modtgne ngveser, betyder
det, t SKAT  peroderne med spdsbestnng kontroerer en væsentg mndre nde f
de modtgne ngveser end  rets øvrge peroder. Sndsyngheden for, t en ngvese
udtges t kontro, reduceres dermed betrgtegt  peroder med spdsbestnng.
103. SKAT hr opyst, t der tføres ekstr resurser t kontro og vsterng  peroder med
mnge ngveser. Vores undersøgese vser dog, t de ekstr resurser kke hr medført fere kontroer.

KONTROL AF NEGATV MOMS

RESULTATER
Undersøgesen vser, t SKAT hr fokuseret kontroen p mndre væsentge ngveser.
Rgsrevsonen kn konsttere, t hovedvægten  kontroen gger p ngveser fr de
mndste vrksomheder, som udgør 5 % f de smede udbetnger. Rgsrevsonen kn endvdere konsttere, t ntet f kontroer bndt ngveser fr de største vrksomheder
er fdet med c. 54 %, mens ntet f kontroer bndt ngveser fr de mndste vrksomheder er steget svgt fr 2010 t 2015. Hert kommer, t den gennemsntge reguerng bndt de største vrksomheder er op t 25 gnge større, mens træfprocenten bot er
knp ⅓ vere. Rgsrevsonen fnder, t SKAT kke kn begrunde en sdn prorterng  en
væsentgheds- og rskobetrgtnng.
SKAT hr kke kontroeret ngveser fr nystrtede vrksomheder hyppgere end ngveser fr e vrksomheder set under ét, p trods f t SKAT er opmærksom p, t rskoen
hos dsse vrksomheder er forhøet.
Endeg hr undersøgesen vst, t SKAT kke tpsser omfnget f kontro, s der tges høde for peroder med spdsbestnng. Konsekvensen herf er, t sndsyngheden for, t en
ngvese bver udtget t kontro, vrerer fr dg t dg og  hø grd er bestemt f omfnget f dgens ngveser.
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4. SKATs fejlagtige
håndtering af virksomheders
korrektioner i momsindberetninger
DELKONKLUSION
SKAT hr foretget knp 4.000 udbetnger uden hemme sden den 1. ugust 2013.
Rgsrevsonen vurderer, t Udbetngskontroen kke  tstrækkegt omfng opdger
fe og skrer, t udbetnger foretges korrekt.
SKAT hr  peroden ugust 2013 - oktober 2016 behndet 3.988 postve momsngveser
forkert, hvket hr medført, t der er udbett c. 722 mo. kr. uden hemme. Beøbet kn
dog ogs være modregnet  eventue gæd t SKAT.
Febehndngen er forekommet  de tfæde, hvor en vrksomhed ndberetter postv moms,
men ved en fetgese ndtster et for stort beøb. Vrksomheden opdger feen nden forfdsdgen og retter ngvesen  TstSev Erhverv. SKAT udbeter herefter forskeen meem de 2 ndberetnnger t vrksomheden.
Konsekvensen f feen er, t vrksomheder, der rettegt sk bete moms,  stedet fr udbett moms. SKAT opkræver beøbet efterføgende. Rgsrevsonen fnder, t SKAT kke hr
hemme t t foretge sdnne udbetnger. Der ekssterer kke noget krv fr vrksomhederne mod SKAT, og de hr sedes kke et tgodehvende hos SKAT.
Korrektonerne er behndet  Udbetngskontroen som negtve ngveser. Af 3.383 forkerte ngveser, der hr været hndteret f SKAT sden den 22. pr 2015, hr Udbetngskontroen høst kontroeret 46 f dsse ngveser.
Skttemnsteret hr opyst, t SKAT og Skttemnsterets deprtement først er bevet
opmærksomme p den omtte stuton  forbndese med Rgsrevsonens spørgsm hert. Rgsrevsonen fnder, t det er en mnge  SKATs forvtnng, t en systemfe, der medfører uhemede udbetnger og rsko for tb, kn eksstere  s ng en perode.
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104. Dette kpte hnder om en systemfe hos SKAT, der hr medført, t SKAT uden hemme hr udbett 722 mo. kr. fordet p 3.988 korrektoner  peroden ugust 2013 - oktober
2016. Beøbet kn være modregnet  eventue gæd t SKAT. Probemstngen udsprnger
f, t Rgsrevsonen f en vrksomhed er bevet gort opmærksom p, t SKAT  vsse stutoner hr udbett beøb, uden t vrksomheden hr hft et krv over for SKAT.
V hr derfor undersøgt, om SKAT hr hft hemme t de foretgne udbetnger, og om Udbetngskontroen hr opdget feene nden udbetng.

Fejlagtige udbetalinger

105. SKAT foretger  bestemte stutoner udbetnger, uden t vrksomhederne hr ngvet negtv moms. Det sker  forbndese med korrekton f en postv ngvese, som foretges, nden ngveses- og betngsfrsten er udøbet. P trods f t resuttet f vrksomhedens ngvese og korrekton er postvt, udbeter SKAT det beøb, der svrer t korrektonen. Føgende eksempe ustrerer probemstngen  hændesesforøbet:
) En vrksomhed tster forkert, d den ndsender en postv momsngvese p 100.000 kr.,
som rettegt skue hve været 10.000 kr. Vrksomheden ndsender ngvesen efter
momsperodens udøb, men før ngveses- og betngsfrstens udøb, og vrksomheden
beter kke beøbet med det smme t SKAT.
b) Vrksomheden opdger feen  ngvesen fx dgen efter og korrgerer den postve ngvese nden ngveses- og betngsfrstens udøb. Angvesen yder nu p 10.000 kr.
og kke p 100.000 kr.
c) SKAT behnder fegtgt korrektonen som en sevstændg negtv ngvese, men vrksomheden er dog kke vdende herom. SKAT regstrerer ts kke vrksomhedens korrekton som en korrgeret postv ngvese p 10.000 kr., men  stedet fegtgt som en
negtv efterngvese p 90.000 kr. Udbetngskontroen behnder efterngvesen
og sender beøbet t udbetng.
d) Vrksomheden fr sedes udbett korrektonen, svrende t 90.000 kr., uden t hve
ndbett de først ngvne 100.000 kr.
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Fgur 6 vser en tdsne for hændesesforøbet f den fegtge udbetng.

FIGUR 6

TDSLNE FOR HÆNDELSESFORLØBET AF DEN FELAGTGE UDBETALNG
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Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Skttemnsteret.

Eksempet vser, t SKAT hndterer vrksomhedens ændrng f den postve ngvese som
en negtv efterngvese og dermed som et krv om udbetng f et tgodehvende.
106. Rgsrevsonen konstterer, t SKAT foretger udbetnger uden hemme. Der ekssterer kke noget krv fr vrksomheden mod SKAT, og vrksomheden hr sedes kke noget tgodehvende hos SKAT.
 forbndese med, t et udkst t denne beretnng bev sendt  hørng  Skttemnsteret,
fndt Rgsrevsonen, t SKAT snrest burde ndste de fegtge udbetnger.
107. SKAT hr opyst, t SKAT  peroden ugust 2013 - oktober 2016 fegtgt hr genereret  t 3.988 negtve ngveser f denne type t et smet beøb p 722 mo. kr.
108. SKAT og Skttemnsteret hr gennemget probemstngen og hr opyst, t der kke er grund t t ntge, t der som føge f den dentfcerede systemfe er sket svg eer hr været tb for stten. SKAT hr b.. mnuet gennemget korrektoner over 1 mo. kr.,
gesom SKAT hr vurderet de resterende korrektoner ud fr en stkprøve. Efter en gennemgng f de hdt konstterede feudbetnger hr SKAT opyst, t der er opstet restncer for 1,6 mo. kr. som føge f feudbetngerne.
109. Rgsrevsonen hr nyseret 3.383 korrektoner, som er modtget  SKAT  peroden
22. pr 2015 - 1. oktober 2016. Vores nyser dækker kke hee peroden, d Skttemnsteret først kort nden færdggøresen f denne beretnng bev opmærksom p, t probemet hvde ekssteret sden den 1. ugust 2013 og kke sden den 22. pr 2015 som først
opyst.
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Vores nyser vser, t høst 46 f de 3.383 efterngveser er kontroeret nden udbetng eer modregnng. Det svrer t, t størsteprten – c. 98 % – f efterngveserne, der
e hr været gennem Udbetngskontroen, kke bev opfnget, t trods for t de vr
febehæftede. Rgsrevsonen fnder, t dette er en ndkton p, t vsterngen  Udbetngskontroen ngt fr kn dentfcere, hvke ngveser der udgør en rsko for uretmæssg udbetng.
110. Skttemnsteret hr opyst, t mnsteret først er bevet opmærksom p probemstngen  forbndese med Rgsrevsonens henvendese. SKAT hr opyst, t den fegtge hndterng f korrektoner skydes en fe, der kn henføres t den 1. ugust 2013, d
SKAT mpementerede t-systemet Én Skttekonto. Der er kke te om en fe  dette t-system, men  stedet en fe  overførsen fr det system, der everer dt t Én Skttekonto.

ÉN SKATTEKONTO

Én Skttekonto gver vrksomhederne et smet overbk over

Feen omftter føge SKAT moms, ønsumsfgft og punktfgfter. P tdspunktet for færdggøresen f Rgsrevsonens beretnng hr SKATs foreøbge nyser vst, t probemet
for ønsumsfgfter begrænser sg t 20 korrektoner. SKATs rbede med t undersøge probemets eventuee omfng  forhod t punktfgfter pgr stdg. Rgsrevsonen hr  tknytnng hert nmodet SKAT om t f opyst,  hvket omfng udbetngerne er stoppet,
er udgnet med den postve ngvese, hr reduceret gæden p Én Skttekonto eer er
bevet frgvet t vrksomheden.
Skttemnsteret hr vdere opyst, t en systemtpsnng kræver omfttende ændrnger
 SKATs systemer, hvorfor SKAT, ndt systemtpsnngen er p pds, hr værkst mnuee procedurer med henbk p t skre, t der kke sker uretmæssge udbetnger f korrektoner. Rgsrevsonen fnder det postvt, t SKAT retter op p probemet og værksætter ttg med henbk p t stoppe feudbetngerne.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t SKAT hr foretget udbetnger uden hemme  3.988 tfæde. Der
ekssterer kke noget krv fr vrksomhederne mod SKAT, og de hr sedes kke noget tgodehvende hos SKAT. Hovedprten f de  t 3.988 korrektoner er enten udbett eer
modregnet  gæd t SKAT.
Rgsrevsonens nyse vser, t høst 46 f de undersøgte 3.383 fegtge efterngveser
er kontroeret nden udbetng eer modregnng. Det betyder, t størsteprten – c. 98 % –
f de fegtge efterngveser, der e hr været gennem Udbetngskontroen, kke bev
vsteret t kontro, t trods for t de vr febehæftede. Rgsrevsonen fnder, t dette er
en ndkton p, t vsterngen  Udbetngskontroen kke  tstrækkeg grd dentfcerer, hvke ngveser der udgør en rsko for uretmæssg udbetng.

deres ndberetnnger, opkrævnnger og nd- og udbetnger
t og fr SKAT.
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Skttemnsteret hr tkendegvet, t den nuværende systemmæssge hndterng er
uhensgtsmæssg. SKAT hr derfor værkst ttg, der muggør, t ngveser og retteser f moms, som foretges nden ngvesesfrsten, fremover behndes som en korrekton. Mnsteret opyser, t en systemtpsnng kræver omfttende ændrnger  SKATs
systemer, hvorfor SKAT, ndt systemtpsnngen er gennemført, hr værkst mnuee
procedurer med henbk p t skre, t der kke sker uretmæssge udbetnger  forbndese med korrektoner. SKAT nyserer omfnget f probemet vedrørende punktfgfterne.
Det fnder Rgsrevsonen tfredsstende.
Skttemnsteret hr opyst, t SKAT og Skttemnsterets deprtement først er bevet
opmærksomme p den omtte stuton  forbndese med Rgsrevsonens spørgsm hert. Rgsrevsonen fnder, t det er en mnge  SKATs forvtnng, t en systemfe, der medfører uhemede udbetnger og rsko for tb, kn eksstere  s ng en perode.

Rgsrevsonen, den 7. december 2016

Lone Strøm

/Peder uh Mdsen

METODSK TLGANG

BILAG 1. METODISK TILGANG
Undersøgesen bygger p gennemgng f dokumenter, en stkprøve og regsterdt, som v
hr modtget fr SKAT. V hr desuden hodt møder med Skttemnsterets deprtement og
SKAT, herunder medrbedere fr Udbetngskontroen, urdsk Admnstrton og udvgte ndstsproekter.  forbndese med undersøgesen hr v gort brug f sktte- og momseksperter.

Væsentlige dokumenter

V hr gennemget en række dokumenter, herunder:
•

kontrosger fr Udbetngskontroen

•

retnngsner og veednnger om SKATs kontrorbede og urdske beføeser ved nsvrsvurderng

•
•

Skttemnsterets redegørese om udvkngen  udbetngen f negtv moms
proektbeskrveser for de ndstsproekter  SKAT, der beskæftger sg med negtv

•

moms
SKATs compnceundersøgese fr 2015 vedrørende ndkomstret 2012

•

nyser, som er udrbedet f SKAT, og som er bseret p stkprøver f udbetnger f
negtv moms.

Møder

V hr hodt møder med:
•

Skttemnsterets deprtement

•

SKAT, herunder medrbedere fr Udbetngskontroen, urdsk Admnstrton og
ndstsproekterne ”Orgnseret svg med negtv moms”, ”Orgnseret kædesvg” og
”Momskrussesvg”.

Formet med møderne hr været t opn kendskb t, hvordn SKAT tretteægger og udfører kontroen med udbetng f negtv moms og t deprtementets tsyn hermed.

Stikprøve

Formet med den udtgne stkprøve hr været tredet:
•
•

t opn kendskb t de konkrete hndnger, der udføres  forbndese med en kontro
t skbe et overbk over, hvke fe Udbetngskontroen fnder  de negtve moms-

•

ngveser
t undersøge, hvordn Udbetngskontroen hndterer fe  de negtve momsngveser.

Stkprøven bestr f 135 kontroer, som er tfædgt udvgt  en poputon bestende f
de 6.393 kontroer, som Udbetngskontroen hr gennemført  2014.
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Data modtaget fra SKAT

V hr gennemført en række nyser p bggrund f regsterdt, som v hr modtget fr
SKAT. Dtene ndehoder opysnnger om e negtve ngveser  peroden 2009-2015,
dvs. knp 2,5 mo. momsngveser. For hver enket ngvese er opyst beøbets størrese,
momsperode, om ngvesen er bseret p mnedg, kvrtsvs eer hvrg fregnng,
modtgesesdto hos SKAT, udbetngsdto mv. V sk dog gøre opmærksom p, t Skttemnsteret  noge opgøreser, fx ndtægtssterne, hr renset opgøreserne for energfgfter, hvorfor dsse kke er drekte smmengnege med opgøreser  beretnngen. SKAT
hr opyst, t det kke hr været mugt t evere dt, der kn fstemmes t ndtægtssterne.
V hr desuden modtget opysnnger om e 41.475 kontroer  peroden 2009-2015, dvs.
opysnnger om, hvken momsfregnngsperode kontroen vedrører, hvket SE-nummer
kontroen vedrører, størresen f en eventue reguerng  dnske kroner smt tdspunkt
for kontroens opstrt og fsutnng mv.
Opysnnger om smmenhængen meem udbetng og udført kontro er kke tgængege
 et enket f SKATs systemer. V hr derfor modtget ét dtsæt, der ndehoder opysnnger om e ngveser  undersøgesesperoden, og ét dtsæt, der ndehoder opysnnger
om e kontroer  undersøgesesperoden. Dtsættene hr v herefter smmenhodt, s
v kunne smmenkæde udbetng med en eventue kontro.
For vrksomheder, som hr ngvet et negtvt momstsvr for en perode, der øber frem
t og med den 31. december, foretger SKAT en eventue kontro f ngvesen  det efterføgende kenderr. Nr v smmenhoder ntet f kontroerede ngveser modtget 
2014 (4.722) med ntet f udførte kontroer  Udbetngskontroen  2014 (6.393), opstr der en dfference p 1.671 kontroer.
V hr for udvgte r undersøgt, hvken perode dsse dfferencer p kontroer vedrører. V
hr – s vdt det hr været mugt – undersøgt, om vrksomheden, der hr modtget en efterføgende udbetng, fder under defntonen p én f de mndste eer én f de største
vrksomheder  den nvendte 95/5-fordeng. Konkusonen er, t fordengen f dfferencekontroerne gger p ne med de resutter, der fremgr f beretnngens tbeer, dvs. t
fordengen f dfferencekontroerne meem henhodsvs de mndste og de største vrksomheder svrer t fordengen f de øvrge kontroer. V vurderer, t der er en uskkerhed ved
den brugte metode, som dog kke v pvrke en æsers vurderng f nysens resutter.
 de tbeer, hvor ovennævnte metode er nvendt, er der tføet en note. Konsekvensen er
b.., t 2009 kke ndgr  dsse tbeer.

ORDLSTE

BILAG 2. ORDLISTE

Compnceundersøgese

SKATs undersøgese f vrksomhedernes efterevese f reger p sktte- og momsomrdet.

Eksportmomsordnngen

En særg ordnng, der kn forbedre eksportvrksomheders kvdtet.

Fende

Ande f ngveser, der er behæftet med fe.

Febeøb

Et beøb, der kke er ngvet korrekt, og som eventuet er udbett.

Foketngets Sktteudvg

Et f Foketngets stende udvg. Udvget hr 29 medemmer og nedsættes ved begyndesen f
hver foketngssmng.

Løbende prser

Det prsnveu, som gæder for vrer og tenesteydeser  det ktuee r.

Momsngvese

En momsngvese bestr overordnet f sgsmoms frtrukket købsmoms og energfgfter mv.

Momsfregnng

Afregnngen f den moms, en vrksomhed skyder, og den moms, en vrksomhed hr t gode.

Momstsvr

En momsngvese bestr f føgende:
sgsmoms
+ moms f EU-køb
+ moms f EU-ydeseskøb
÷ købsmoms
÷ energfgfter
= momstsvr

Negtv moms

 denne beretnng sdestes negtv moms med negtvt momstsvr.

Perodeforskydnng

Angvese f moms  en forkert perode.

Poputon

Den smede mængde negtve momsngveser eer vrksomheder  en gven perode.

Postv moms

Moms genereret ved sg smt moms f EU-køb og moms f EU-ydeseskøb.

Reguerng

Beøbsmæssg korrekton f momsngvese foretget f SKAT. En reguerng kn være postv,
negtv eer neutr for sttskssen. Neutre reguernger kn forekomme som føge f perodeforskydnnger, hvort der ene v være knyttet en kvdtets- og renteomkostnng for stten.

Sgsmoms

Skydg moms genereret ved sg.

SE-nummer

Et SE-nummer nvendes som dentfkton f urdske enheder som fx vrksomheder og sevstændge erhvervsdrvende, b..  forbndese med fregnng og regstrerng f moms.
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