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Skats plan for kontrol af virksomheder i 2017  

 
Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat 
har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen for 2017 er ble-
vet offentliggjort i slutningen af maj 2017, og omfatter 99 aktiviteter rettet 
mod såvel private borgere som virksomheder.  
 
I sidste uge blev omtalt nogle af de aktiviteter, som involverer fysiske per-
soner. Nedenfor omtales nogle af de aktiviteter, som involverer virksomhe-
der.   
 

Skat har understreget i Aktivitetsplanen, at formålet er at sikre det samlede skatteprove-

nu så effektivt som muligt. I Skats terminologi betyder det, at Skat´s indsats i første 

række prioriteres efter, hvor indsatsen har størst økonomisk virkning - og altså sikrer 

flest skattekroner i statskassen. I prioriteringen indgår herudover de konkrete opgaver, 

som Folketinget har pålagt Skat at varetage, samt hensynet til synlighed og udvikling af 

nye metoder til en målrettet indsats.  

 

Aktivitetsplanen omfatter på denne baggrund dels kontroltiltag på de områder, hvor der 

skønnes at foreligge de største risici, og dels analyseprojekter på problemområder.  

 

Kontrolindsatsen er baseret på en sondring mellem henholdsvis mikrovirksomheder, 

små virksomheder, mellemstore og store virksomheder samt ”De største virksomheder”.  

 

 

I. Mikrovirksomheder  
Begrebet mikrovirksomheder omfatter i udgangspunktet virksomheder uden ansatte med 

en omsætning på op til 500.000 kr. årligt. Men begrebet omfatter tillige dels virksomhe-

der, som har været registreret i op til 2 år, uanset omsætningens størrelse og uanset antal 
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medarbejdere, og dels virksomheder uden CVR-nummer, som ikke er registreret for 

moms eller lønsumsafgift. Samlet er der tale om 537.000 virksomheder.  

 

Fejlprocenten for denne virksomhedskategori er høj - 46 pct. af virksomhederne laver én 

eller flere fejl. Efter Skats vurdering er årsagen hertil oftest manglende eller utilstrække-

lige regnskabsmæssige rutiner eller kendskab til reglerne. Herudover viser Skat´s under-

søgelser, at 8 pct. af virksomhederne bevidst omgår skattereglerne.  

 

Skat´s kontrolindsats drejer sig på den baggrund i første række om at rette og fremadret-

tet at forebygge fejl.  

 

Erhverv eller hobby 
Også i 2017 vil Skat særligt koncentrere sig om virksomheder, der gentagne år har selv-

angivet underskud ved virksomhedsdriften. I forbindelse med en gennemgang af de på-

gældende virksomheders forhold vil Skat foretage en vurdering af, om der reelt er tale 

om erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand eller om de udfoldede aktiviteter 

snarere må kategoriseres som en ”hobby”, hvor et underskud ved aktiviteten ikke kan 

bringes til fradrag i andre af skatteyderens indtægter.  

 

Problemstillingen har i en årrække haft Skat´s bevågenhed, og der er allerede rejst en 

lang række sager på området. Praksis viser, at der anlægges en ganske konsekvent vur-

dering af, om en konkret aktivitet opfylder kravene til rentabilitet og intensitet for at 

kunne anses som en erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand. 

  

Hobbylandbrug 
For hobbylandbrug gælder dog særlige, og forholdsvis lempelige krav. Betingelserne for 

at anerkende en aktivitet som erhvervsmæssig har tidligere været omtalt i disse spalter, 

senest den 13. maj 2017 under overskriften ”Er det lille landbrug drevet som et er-

hverv?”. 

 

Deleøkonomi 
Endvidere vil Skat igangsætte et analyseprojekt af den såkaldte ”deleøkonomi” med 

henblik på at belyse regelefterlevelsen og skattegabet, dvs. forskellen mellem på den ene 
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side den faktiske skattebetaling og på den anden side, hvad der burde have været betalt. 

Endvidere vil blive undersøgt, om skattereglerne for deleøkonomi er klare og håndterba-

re for både skatteydere og Skat.  

 

Undersøgelsen vil bl.a. omfatte områderne transport, udlejning af ejendom, og tjeneste-

ydelser, og vil blive baseret på bl.a. kontrol.  

 

 

II. 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.  

 

Skat har her planlagt flere forskellige kontroltiltag.  

 

Moms 
En del af tiltagene har til formål at sikre korrekt afregning af moms. 

 

Kontrollen vil for det første omfatte en løbende risikovurdering af alle indkomne negati-

ve moms- og lønsumsangivelser. Væsentlige og risikofyldte angivelser vil herefter blive 

udtaget til kontrol inden udbetaling af det negative tilsvar.  

 

Samtidig vil negative momsangivelser blive udsøgt efter givne kriterier og kontrolleret 

med henblik på at imødegå svig, herunder systematisk angivelse af ukorrekte momstal. 

Samtidig vil angivelserne blive analyseret med henblik på at identificere mulige svigs-

mønstre.  

 

Negative momsangivelser fra udenlandske virksomheder og efterangivelser fra uden-

landske virksomheder tilknyttet One Stop Moms vil ligeledes blive gennemgået og even-

tuelt udvalgt til kontrol via gennemgang af regnskabsmateriale hos de udenlandske virk-

somheder.  
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Endvidere vil bistandsanmodninger fra andre EU-lande blive behandlet med henblik på 

at bekæmpe momssvig på tværs af landegrænser.  

 

Udover disse konkrete tiltag iværksættes på momsområdet flere analyseprojekter med 

det formål at udvikle og afprøve metoder til at finde frem til virksomheder, der ikke af-

regner moms korrekt. Endvidere vil effekten af tidligere kontroller blive analyseret, bl.a. 

ved genbesøg hos virksomheder, som tidligere er blevet reguleret for fejl på moms- og 

lønsumsområdet med henblik på at følge op på regelefterlevelsen mindst ét år efter kon-

trol.  

 

Virksomhedsskatteordningen 
Et andet indsatsområde for små virksomheder for 2017 drejer sig om virksomhedsskat-

teordningen.  

 

Med det formål at afdække bevidst og ubevidst fejlagtig brug af virksomhedsskatteord-

ningen vil Skat foretage en gennemgang af regnskaberne for selvstændigt erhvervsdri-

vende for indkomstårene 2013 - 2015 for at afdække, hvor fejlene ligger. Gennemgan-

gen skal samtidig skabe grundlag for at lave forslag til vejledninger m.v. på området.   

 

Anpartsvirksomheder  
Også anpartsvirksomheder vil have Skat´s bevågenhed. Det overordnede formål er kon-

trollere anpartsvirksomheder samt etablere og vedligeholde et samfundsmæssigt over-

blik over investeringer i anpartsbaserede skattearrangementer, som er kendetegnet ved 

passiv erhvervsvirksomhed.  

 

Der vil herunder blive tale om en særlig indsats i forhold til administratorer og investo-

rer med det formål at sikre regelefterlevelse, bl.a. gennem kontrol.   

 

BoligJob-ordningen 
Et sidste indsatsområde drejer sig om kontrol hos såvel virksomheder som borgere med 

henblik på at undersøge, om borgenes selvangivne fradrag efter BoligJob-ordningen 

korresponderer med virksomhedernes selvangivne indtægter ved udførelse af arbejde 

under ordningen.  
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III. Mellemstore og store virksomheder  
Kategorien ”mellemstore og store virksomheder” omfatter virksomheder med en om-

sætning på 14 – 500 mio. kr. eller en samlet lønsum på mere end 4 mio. kr. årligt.  

 

Skat´s indsats på dette område er baseret på de hidtidige erfaringer på området, hvorefter 

der er en øget risiko for væsentlige fejl ved højere omsætning og mere komplekse virk-

somhedsstrukturer og lovgivning – dette selv om virksomheder i denne kategori typisk 

har tilknyttet professionelle rådgivere. Det er endvidere Skat´s vurdering, at den generel-

le regelefterlevelse blandt virksomhederne i en årrække har været faldende. 

 

Skat har for denne kategori planlagt en række forskelligartede tiltag: 

 

Konverteringskonflikter 
Indsatsen omfatter for det første, hvad Skat betegner som ”konverteringskonflikter”, dvs. 

fejl ved konvertering af årsrapporter til skatteregnskab og selvangivelse. Som eksempler 

nævnes i denne sammenhæng tilbageførte, ikke skattepligtige indtægter, forkert god-

skrivning af udbytteskat, uberettiget fradrag som driftsomkostninger samt manglende 

skattepligtige indtægter.  

 

Der vil endvidere være fokus på udbetaling af negativ selskabsskat.  

 

Store virksomheder med høj kompleksitet  
En særlig indsats er planlagt rettet mod de ca. 9.000 virksomheder med en omsætning på 

over 100 mio. kr., og som samtidig har de mest komplekse strukturer. Formålet med 

kontrollen er helt enkelt at sikre en korrekt afregning af moms, skat og selskabsskat.  

Udvælgelsen af virksomheder til kontrol vil ske på baggrund af en risikovurdering.  

 

Særlige momsproblemer  
Indsatsen på momsområdet omfatter også mellemstore og store selskaber, men vil her 

have fokus på bl.a. korrekt afregning af moms ved salg af grunde/bygninger samt køb i 

udlandet.  
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På virksomhedsniveau er fokus rettet mod rejsebureauer, gazellevirksomheder og virk-

somheder med differencer.  

 

Omstruktureringer  
Opfølgning på de skattemæssige konsekvenser ved virksomheders omstruktureringer har 

også tidligere været genstand for nærmere undersøgelser. Indsatsen på dette område vil 

blive fortsat i 2017. Endvidere vil Skat undersøge, om de selvangivne underskudssaldi i 

DIAS er korrekte. 

 

Professionelle idrætsklubber  
Professionelle idrætsklubber vil også i 2017 være i søgelyset. Skat´s indsats på området 

vil bestå i kontrol og individuel vejledning af de enkelte klubber vedrørende lønudbeta-

linger, skattefri godtgørelser og udgifter generelt.  

 

Revisorforbehold 
Det er klart, at revisorforbehold i regnskabet kalder på en kontrol. Ifølge aktivitetsplanen 

vil Skat i 2017 kontrollere ca. 2.500 selskaber, hvor revisor har taget forbehold eller 

afgivet supplerende oplysninger om overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Der 

vil herunder være fokus på regnskaber, hvor revisor har noteret ulovlige aktionærlån.  

 

Hovedaktionærer  
I lighed med tidligere år vil Skat også have fokus på hovedaktionærer med henblik på at 

sikre korrekt beskatning af goder, som selskabet stiller til rådighed for aktionæren, samt 

korrekt beskatning af udbytte, løn, ulovlige aktionærlån m.v.  

 

Tvangsopløste selskaber 
Også tvangsopløste selskaber og måske navnlig selskabernes ejere vil have Skat´s bevå-

genhed. Kontrolindsatsen vil således være målrettet løn, ulovlige aktionærlån, frie goder, 

udeholdt omsætning samt nulstilling af A-skat og bidrag m.v. – dvs. navnlig tiltag, hvor 

et krav enten eller tillige kan rettes mod ejerkredsen.  
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IV. Temabaserede aktiviteter  
Som nævnt i disse spalter sidste weekend omfatter Skat´s kontrolindsats også en tema-

baseret kontrolindsats af problemstillinger knyttet til henholdsvis globalisering, værdi-

papirer, fast ejendom og biler.  

 

Denne kontrolindsats omfatter såvel borgere som virksomheder og vil derfor også være 

aktuel for de ovenomtalte virksomheder.   

 
_______ o _______ 

 

 

 
 


