
Kort fortalt

Momskontrollen med EU-handel
Konklusion

Skatteministeriets indsats for at sikre, at virksomheder angiver korrekt moms af EU-handel, er kritisabel. 
Konsekvensen er en risiko for meget store tab af momsprovenu i Danmark og i de øvrige EU-lande.

Statsrevisorerne udtaler 
"Skatteministeriet har haft en særdeles mangelfuld kontrol af, 
hvorfor der er så mange og så store differencer mellem danske 
virksomheders momsindberetninger om EU-handel på moms-
angivelsen og det, der fremgår af EU’s momskontrolsystem, 
VIES. Det medfører risiko for fejl, svig og store tab af moms-
provenu.

Det finder Statsrevisorerne særdeles kritisabelt".

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Skattestyrelsen har i utilstrækkelig grad afdækket 
omfanget af momsrisici ved EU-handel.

• Skattestyrelsens indsats med at etablere strukturelle 
løsninger, der understøtter, at virksomheder indberet- 
ter korrekt om EU-handel, er kritisabel.

• Skattestyrelsens efterkontrol af virksomheder med 
EU-handel er kritisabel.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Momsområdet er økonomisk et meget væsentligt område. 
Momsområdet er også kendetegnet ved høj risiko. Det skyl-
des bl.a. selvangivelsesprincippet, der betyder, at virksom-
heder selv angiver den moms, de skal betale, uden at de 
skal vedlægge dokumentation. Virksomheder med EU-køb 
skal selv indberette købsværdien (uden moms), moms af 
købet og det relevante fradrag på momsangivelsen. Når en 
dansk virksomhed sælger til momsregistrerede virksomhe-
der i andre EU-lande, er hovedreglen, at salget er momsfrit. 
Virksomheder med EU-salg skal selv indberette salgsvær- 
dien (uden moms) på momsangivelsen og i VIES. 

VIES er et fælleseuropæisk system, som EU har etableret for 
at begrænse momssvig ved EU-handel. Differencer mellem 
en virksomheds indberetninger om EU-handel på momsan-
givelsen og det, der fremgår af VIES, kan indikere fejl eller 
svig. VIES er dermed et vigtigt redskab for skattemyndig-
hedernes kontrol af moms ved EU-handel. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skattemini-
steriets indsats for at sikre, at virksomheder angiver korrekt
moms af EU-handel, er tilstrækkelig. Undersøgelsen viser, 
at der har været mange virksomheder med differencer og 
også meget store differencer mellem momsangivelsen og 
VIES i perioden 2014-2020.

Differencer ved EU-køb og EU-salg i perioden 2014-2020
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Figuren viser udviklingen i de samlede differencer ved dan- 
ske virksomheders EU-køb og EU-salg i perioden 2014-2020. 
Virksomhedernes samlede differencer i perioden har i gen- 
nemsnit udgjort 261 mia. kr. årligt ved EU-køb og 54 mia. kr. 
årligt ved EU-salg. 

Nogle typer differencer er legitime og uden betydning for 
momsprovenuet, men Skattestyrelsen har ikke undersøgt 
årsagerne til differencerne og kender derfor ikke forholdet 
mellem legitime differencer og differencer, der skyldes svig 
og fejl med tab af momsprovenu til følge. Rigsrevisionen 
vurderer, at de mange og store differencer udgør en risiko 
for væsentligt provenutab for staten – uden at der dog kan 
sættes lighedstegn mellem differencer og tab. Risikoen for 
tab vedrører som udgangspunkt momsen af de differencer, 
der ikke har legitime forklaringer.

Skattestyrelsen har i utilstrækkeligt omfang undersøgt risi- 
koen for tab af momsprovenu ved EU-handel. Fejl eller svig 
i blot få procent af de samlede differencer betyder risiko for 
meget store tab af momsprovenu.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


