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Momskontrollen
Konklusion

Skatteministeriets kontrol med, om virksomhederne afregner korrekt moms, har i undersøgelsesperioden 
været kritisabel.

Konsekvensen er, at der er stor risiko for manglende moms- 
indtægter for et væsentligt milliardbeløb, og at virksomhe-
der har kunnet fortsætte driften og opbygge momsgæld, 
selv om de ikke har angivet og betalt moms.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Skatteforvaltningens opfølgning over for virksomheder, 
der ikke angiver moms, er kritisabel. 

• Skatteforvaltningens kontrol med, om virksomhederne 
har angivet korrekt moms, er kritisabel. 

• Skatteforvaltningens reaktion over for virksomheder, 
der ikke betaler moms, er utilfredsstillende.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Momsområdet er et af de væsentligste i det danske skatte- 
væsen og berører næsten alle virksomheder. Virksomheder- 
ne angiver således årligt ca. 425 mia. kr. i form af positive 
angivelser og ca. 225 mia. kr. i negative angivelser. Desuden 
er momsområdet kendetegnet ved, at det er virksomheder-
ne selv, der indberetter såvel positiv som negativ moms, 
uden at de skal medsende dokumentation. Dette medfører 
en væsentlig større risiko for fejl og svig end på de områder, 
hvor angivelser i høj grad sker i form af tredjepartsindberet- 
ninger. Som en række større svindelsager på momsområdet 
de seneste år viser, har flere virksomheder udnyttet forskel- 
lige muligheder for at svindle med moms.
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Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skattemini-
steriet i tilfredsstillende grad kontrollerer, om virksomhe-
derne afregner korrekt moms. I den forbindelse har vi set 
på, om Skatteforvaltningen i tilfredsstillende grad har fulgt 
op over for virksomheder, der ikke angiver moms, om Skat-
teforvaltningen i tilfredsstillende grad har kontrolleret, om 
de virksomheder, der har angivet moms, har angivet kor-
rekt, og om Skatteforvaltningen i tilfredsstillende grad har 
reageret over for virksomheder, der ikke har betalt moms.

Manglende angivelser i perioden 2013-2018, akkumuleret 
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Beløb Antal foreløbige fastsættelser
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Statsrevisorerne udtaler 
”Når Folketinget bemyndiger Skatteministeriet til at gribe 
ind over for de virksomheder, der ikke angiver korrekt 
moms, så er det i forventning om, at Skatteforvaltningen 
benytter sig af bemyndigelserne. Statsrevisorerne kritise-
rer, at Skatteforvaltningen ikke har benyttet disse lovhjem-
ler. 

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Skatteministeriets 
kontrol med virksomhedernes afregning af korrekt moms, 
har været særdeles mangelfuld. Det har medført, at staten 
har mistet momsindtægter i milliardstørrelsen”.

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.


