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SKAT´s plan for kontrolaktiviteter i 2016 - virksomheder © 
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
 Skatteministeriet har for nylig offentliggjort planen for SKAT´s kontrolak-
tiviteter i 2016. I sidste uge blev i disse spalter omtalt nogle af SKAT´s 
planlagte aktiviteter rettet mod personer. Nedenfor omtales nogle af de ak-
tiviteter, som særligt vedrører virksomheder.  
 

En væsentlig del af SKAT´s kontrolplan for 2016 drejer sig om den planlagte kontrol af 

virksomheder.  

 

Planen er baseret på en sondring mellem henholdsvis ”Mikrovirksomheder”, ”Små virk-

somheder”, ”Mellemstore og store virksomheder” samt ”De største virksomheder”, da 

problemerne med korrekt afregning af skatter og afgifter er forskellige fra kategori til 

kategori. Nedenfor omtales SKAT´s planlagte aktiviteter for de tre første kategorier.  

 

 

1. Mikrovirksomheder  
Kategorien mikrovirksomheder omfatter virksomheder uden ansatte med en omsætning 

på op til 500.000 kr. samt alle nye virksomheder i deres to første indkomstår, svarende 

til i alt ca. 360.000 virksomheder. Her videreføres i 2016 en flerårig kontrolindsats over-

for virksomheder med en omsætning på mindre end 500.000 kr. for – som det siges i 

kontrolplanen – ”at højne regelefterlevelsen og undgå fejl”. Det kan der være god grund 

til, da SKAT har konstateret, at næsten halvdelen af virksomhederne i denne gruppe 

laver fejl ved betalingen af skatter og moms. 

http://www.v.dk/
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Hobby eller erhverv 
For mikrovirksomhederne videreføres med kontrolplanen for 2016 endvidere to igang-

værende opgaver: Dels undersøgelse og kontrol af virksomheder, der har haft skatte-

mæssige underskud i ”gentagne år” med henblik på at afdække, om der nu også er tale 

om ”erhvervsmæssig virksomhed” i skattemæssig forstand, herunder om virksomheder-

ne opfylder de krav til rentabilitet, der stilles i skattepraksis - eller om der måske rettere 

er tale om hobbyaktiviteter. Et typeeksempel er drift af underskudsgivende deltidsland-

brug, herunder stutterier, der nu gennem en årrække været i skattevæsenets søgelys.  

 

Deleøkonomi og forældrekøbslejligheder 
Endvidere vil der i 2016 blive iværksat et særligt analyseprojekt vedrørende den såkaldte 

”deleøkonomi”. Det samme gælder for S15-ordningen, som er en udvidet årsopgørelses-

ordning til erhvervsdrivende med begrænset erhvervsaktivitet, f.eks. udlejning af en 

”forældrekøbslejlighed” til et barn.  

 

SKAT indledte i 2014 en analyse af borgernes anvendelse af S15-ordningen, herunder 

en undersøgelse af, om ordningen misbruges. Denne indsats fortsættes i 2016, hvor det 

bl.a. vil blive undersøgt, hvem der anvender S15-ordningen, hvordan ordningen anven-

des, om der betales korrekt skat, samt om ordningen kan automatiseres yderligere.  

 

 

2.  Små virksomheder  
Kategorien ”små virksomheder” omfatter virksomheder med en omsætning i størrelses-

ordenen 500.000 kr. – 14 mio. kr. samt virksomheder med en lønafregning på op til 4 

mio. kr., svarende til ca. 140.000 virksomheder.  

 

Kontrolindsatsen vedrørende små virksomheder vil omfatte flere skatteretlige problem-

stillinger: 

 

Anpartsprojekter 
Det drejer sig bl.a. om kontrol af kommanditister og interessenters skatteansættelser med 

henblik på at sikre korrekt afregning af skatter vedrørende anpartsprojekter. Anparts-
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projekter har gennem snart mange år været i skattevæsenets søgelys, og der er rejst talri-

ge sager på dette område – almindeligvis ikke med et gunstigt resultat for skatteydere, 

der har deltaget i disse projekter.  

 

Særligt kan det nok komme som en overraskelse for mange, der har videresolgt en sådan 

anpart, at der kan blive tale om en betydelig skat, selv om videresalgsprisen svarer til 

købesummen for anparten, som følge af, at købesummen anses at indeholde en betaling 

til projektudbyderen. Problemstillinger, der flere gange har været omtalt i nærværende 

spalter. 

 

Virksomhedsskatteordningen 
Også kontrolindsatsen vedrørende virksomhedsskatteordningen vil blive fortsat i 

2016. Projektet blev søsat i 2015 og har haft fokus på bl.a. mellemregningskonti, hæve-

konti og problemer ved ophør af virksomhed. Spørgsmålet om ophør af virksomhed i 

virksomhedsskatteordningen har de seneste år været genstand for skattevæsenets bevå-

genhed, og der er rejst en række konkrete sager på dette område.  

 

Det fremgår ikke af planen, men der er næppe tvivl om, at SKAT i denne forbindelse 

også vil følge op på indgrebet fra 2014 mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordnin-

gen ved indskud af privat gæld m.v., herunder reglerne om konsekvenserne af negativ 

indskudskonto og sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld. Problemstil-

linger, der flere gange har været omtalt i nærværende spalter. 

 

 

3. Mellemstore og store virksomheder 
Kategorien mellemstore og store virksomheder omfatter virksomheder med en omsæt-

ning i størrelsesordenen 14 – 500 mio. kr. eller en samlet lønsum på over 4 mio. kr. samt 

alle sambeskattede selskaber, i alt ca. 160.000 virksomheder.   

 

Formentlig vil særligt de såkaldte klasse B selskaber, der har fravalgt revision, have 

SKAT´s interesse. 
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Efter kontrolplanen videreføres indsatsen fra 2014 og 2015 i vidt omfang i 2016 på dette 

område.  

 

Hovedaktionærbeskatning 
Det betyder bl.a., at der fortsat er fokus på hovedaktionærforhold, og herunder i første 

række løbende transaktioner mellem selskab og hovedaktionær. I første række har kon-

trollen til formål at sikre korrekt beskatning af goder, som selskabet har stillet til rådig-

hed for hovedaktionæren i form af f.eks. fri bil, bolig, sommerhus m.v.  

 

Reglerne fra 2012, hvorefter en hovedaktionær udlodningsbeskattes af ulovlige aktio-

nærlån, må selvsagt antages at have SKAT´s endog meget store interesse. Særligt må det 

antages, at i tilfælde, hvor selskabets regnskab indeholder en bemærkning fra revisor om 

eksistensen et ulovligt aktionærlån, vil aktionæren næsten være selvskrevet til at havne i 

køen af skatteydere, der udtrækkes til nærmere kontrol, ligesom det ikke kan udelukkes, 

at revisorer måske vil havne i ubehagelige problemer, hvis omvendt et ulovligt aktionær-

lån er uomtalt. 

 

Det må antages, at også mindre selskaber, der har fået sådanne anmærkninger, vil have 

SKAT´s interesse. 

 

Tvangsopløsning af selskaber 
Indsatsen vedrørende samme og lignende problemstillinger som ovenfor nævnt i forbin-

delse med tvangsopløsning af selskaber vil ligeledes blive fortsat i 2016. Hertil kommer 

særlige problemer omkring aktionærens hæftelse for skatter og afgifter.  

 

Konvertering årsrapporter til skatteregnskab og selvangivelse 
På tværs af brancher vil der også i 2016 være fokus på fejl ved konvertering af virksom-

hedernes årsrapporter til skatteregnskab og selvangivelse. Det drejer sig bl.a. om tilfæl-

de, hvor skattereglerne nødvendiggør en anden behandling af konkrete indtægter og ud-

gifter end den driftsøkonomiske behandling af indtægts- eller udgiftstypen i årsrappor-

ten. F.eks. kan nævnes udgifter til etablering af en ny gren af virksomheden, der er en 

driftsøkonomisk udgift, men skatteretligt anses som en ikke-fradragsberettiget etable-

ringsudgift.  
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Ligeledes er der fortsat fokus på virksomheder med komplekse forhold, dvs. virksomhe-

der med en omsætning på over 100 mio. kr. 

 

Omstruktureringer 
SKAT vil endvidere interessere sig for tilfælde, hvor virksomheder har gennemført om-

struktureringer. Indsatsen har hidtil været rettet mod den skattemæssige og eventuelt 

momsmæssige håndtering af skattefri omstruktureringer, opgørelse af avancer og frem-

førselsberettigede underskud, håndtering af advokat- og revisorudgifter m.v. Der vil nu 

blive samlet op på erfaringerne fra de tidligere kontroller, der skal danne grundlag for 

nye kontrolaktiviteter.  

 

Professionelle idrætsklubber 
Efter kontrolplanen videreføres også indsatsen vedrørende professionelle idrætsklubber. 

Et projekt igangsat i 2014 om vejledning og kontrol af de enkelte klubber vedrørende 

lønudbetalinger, skattefri godtgørelser, transferindtægter og udgifter generelt vil således 

blive fortsat i første halvår af 2016.  

 

Når revisor tager forbehold 
Vel næppe overraskende vil SKAT også - fortsat - kontrollere de ca. 3.500 sager med 

revisionspåtegninger, dvs. tilfælde, hvor virksomhedens revisor har taget forbehold eller 

afgivet supplerende oplysninger om virksomhedens overholdelse af skatte- og afgifts-

lovgivningen. Som allerede nævnt ovenfor, må et forbehold fra revisor antages også at 

være en faktor ved udvælgelse af, hvilke hovedaktionærer, der kommer i søgelyset. 

 

 

4. Særligt om Moms 
I kontrolplanen for 2016 er det generelt stort fokus på momsforhold.  

 
For små virksomheder vil SKAT´s indsats bl.a. omfatte vurdering og eventuel nærmere 

kontrol af negative momsangivelser fra danske og udenlandske virksomheder. Ligeledes 

vil negative momsangivelser blive udsøgt og analyseret for mulige svigsmønstre for at 
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imødegå organiseret svig med udbetaling af negativ moms. Omfattet er også udvikling 

af nye udsøgninger til brug for kontrolarbejdet.  

 

For større virksomheder er udpeget flere konkrete indsatsområder vedrørende moms.  

 

Ét område er her moms ved salg af byggegrunde og bygninger. Det er ligefrem blevet et 

undervisningstema på diverse kurser, hvorledes man kan undgå at betale moms ved salg 

af et jordstykke til udstykning til byggeri. Reglerne er ikke ganske klare, og formentlig 

vil dette område resultere i en række sager, der giver en mere klar afgrænsning af områ-

det for momspligt. 

 

Også rejsebureauer vil blive kigget efter i sømmene, hvilket formentlig skal ses i lyset af 

de nye regler om moms vedrørende denne aktivitet, som blev indført for få år siden, og 

hvor der i mange tilfælde er udfoldet store anstrengelser for at få reduceret denne skatte-

byrde. 

 
_______ o _______ 

 
 


