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UHENSIGTSMÆSSIGHEDER VED MOMS- OG SKATTETJEKKET 
 
 
1 INDLEDNING 

Med virkning fra 1. januar 2018 har Skatteministeriet og SKAT lanceret en ny assistanceydelse, som revi-
sorer m.fl. kan udføre for små- og mellemstore virksomheder. Ydelsen går ud på, at virksomhederne kan 
få kontrolleret deres moms- og skatteforhold, og dermed kan få vished for, at de har selvangivet og 
momsangivet korrekt. Den nye ydelse kaldes Moms- og skattetjekket. 
 
Rammerne omkring Moms- og skattetjekket er udviklet i et samarbejde mellem Skatteministeriet og FSR. 
Der er i første omgang tale om en to-årig forsøgsordning, der gælder for indkomstårene 2017 og 2018. 
Erfaringerne med Moms- og skattetjekket vil blive evalueret løbende. 
 
Med denne artikel vil vi søge at foretage en overordnet beskrivelse af Moms- og Skattetjekket, uden dog 
at foretage en egentlig gennemgang af de 11 arbejdshandlinger. Herudover vil vi identificere de væsent-
ligste faldgruber, som virksomhederne og revisorerne efter vores opfattelse skal være opmærksomme på, 
ved gennemførelsen af Moms- og skattetjekket.  
 
Udgangspunktet for denne artikel er det aktindsigtsmateriale, som vi har modtaget fra SKAT og Skattemi-
nisteriet den 31. januar 2018, og som omfatter den skriftlige korrespondance mellem Skatteministeriet 
og FSR i forbindelse med udviklingen af Moms- og Skattetjekket. 
 
Vi har udvalgt nogle områder fra arbejdshandlingerne, som vi redegør nærmere for. I afsnit 2 beskriver vi 
kort rammerne for Moms- og Skattetjekket, i afsnit 3 gennemgår vi et enkelt punkt i arbejdshandling nr. 
5 omkring kontrol af rettidig indberetning og betaling af moms, i afsnit 4 gennemgår vi for omfanget af 
de stikprøvekontroller af bilag, som skal foretages i forbindelse med en række af arbejdshandlingerne og 
i afsnit 5 gennemgår vi afslutningsvist  konsekvenserne af de korrektioner, som skal foretages i forbindel-
se med gennemførelsen af Moms- og Skattetjekket, herunder omfanget af korrektionerne, hvornår en 
korrektion åbenlyst ikke er foretaget til markedsværdi og betydningen af betalingskorrektionsadgangen i 
LL § 2, stk. 5. Artiklen afsluttes i en sammenfatning i afsnit 6. 

2 OM MOMS- OG SKATTETJEKKET  

2.1 Baggrund  

Baggrunden for Moms- og skattetjekket er Skatteministeriets ønske om at øge regelefterlevelsen på 
moms- og skatteområdet ved bl.a. at give de virksomheder, som har styr på deres skatte- og momsangi-
velser en række fordele.  
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Der er efter Skatteministeriets opfattelse brug for, at regelefterlevelsen øges. SKAT’s egne undersøgelser 
viser bl.a., at 46 % af de små- og mellemstore virksomheder laver ubevidste fejl, hvilket efter SKAT’s 
vurdering skønnes til årligt at svare til et mistet provenu på kr. 9,2 mia. i skat, og kr. 2,8 mia. i moms. 
 
Hensigten med Moms- og skattetjekket er derfor at få rettet alle de ubevidste fejl, som særligt små- og 
mellemstore virksomheder laver i skatteansættelserne og momsindberetningerne.  

2.2 Målgruppen 

Målgruppen for Moms- og skattetjekket er særligt de små- og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse 
A og (mikro) B), der gerne vil følge skatte- og momsreglerne, men som kan have vanskeligt ved det, og 
som enten ikke aflægger et regnskab eller ikke får deres regnskaber revideret. Moms- og skattetjekket 
kan også bruges på øvrige virksomheder. Det er derimod ikke intentionen med Moms- og Skattetjekket at 
ramme de virksomheder, som laver bevidste fejl eller deciderede unddragelser. Denne kategori af virk-
somheder har næppe heller nogen interesse i noget form for ”tjek”. 

2.3 Arbejdshandlingerne 

Ved gennemførelsen af Moms- og skattetjekket skal revisor igennem 11 arbejdshandlinger. Disse 11 ar-
bejdshandlinger er overordnet beskrevet som følger: 
 

 Virksomhedens grunddata hos offentlige myndigheder. 

 Erklæring om årsregnskab. 

 Afstemninger. 

 Lovpligtige momskonti. 

 Momssandsynliggørelse. 

 Gennemgang af ej erhvervsmæssige udgifter. 

 Manglende omsætning. 

 Uberettiget momsfradrag. 

 Transaktioner med nærtstående parter. 

 Biler. 

 Bolig. 

 
For hver arbejdshandling er det beskrevet i vejledningen for Moms- og skattetjekket, hvad man skal fore-
tage, kontrollere og korrigere. Vi foretager ikke en egentlig gennemgang af beskrivelserne af de enkelte 
arbejdshandlinger, men nedenfor vil vi gennemgå en række udvalgte specifikke områder inden for enkel-
te af arbejdshandlingerne. Udvælgelsen er sket ud fra en fokusering på, hvor de ”største” udfordringer 
eller evt. mangler nu engang er. 
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2.4 Hvem kan foretage tjekket? 

Moms- og skattetjekket skal udføres af en ”uafhængig tredjepart, der har de fornødne regnskabs- og 
skattemæssige kvalifikationer til at kunne udføre opgaven”.  Dette er eksemplificeret som en godkendt 
(statsautoriseret eller registreret) revisor, eller en økonomi- eller skattekonsulent inden for jordbrugsfag-
lige områder som landbrugsvirksomhed. 1 
 
Ifølge formuleringen er ydelsen også rettet mod andre rådgivningsgrupper end revisorerne. Det kan f.eks. 
også være advokater, hvis den pågældende advokat har de fornødne regnskabs- og skattemæssige kvalifi-
kationer. Det er en konkret vurdering, om den pågældende rådgiver har disse kompetencer.  
 
Uanset at personkredsen, for at kunne udføre Moms- og skattetjekket, er bred, bruges i det følgende 
terminologien ”revisor”, idet det i langt overvejende grad må antages at være revisorer, som foretager 
Moms- og skattetjekket. 

2.5 Revisors erklæring 

Når revisor har gennemført de 11 arbejdshandlinger og har foretaget de korrektioner, som han konstate-
rer og skal foretage, kan revisoren afgive en erklæring. Erklæringen er en erklæring uden sikkerhed (IFRS 
4410-standard).  
 
Erklæringen må kun afgives, hvis revisoren har foretaget alle de korrektioner, som er konstateret og som 
skal korrigeres.2 Erklæringen kan således ikke afgives med forbehold. 
 
Når erklæringen er afgivet, skal revisoren indberette selvangivelsen digitalt til SKAT og samtidig meddele 
SKAT, at der er udført et Moms- og skattetjek for virksomheden.3  Selvangivelsen må derfor ikke indbe-
rettes digitalt af virksomheden (eller anden fuldmægtig). Dette for at sikre, at de selvangive oplysninger 
faktisk også er de oplysninger, som revisor erklærer sig om. 

2.6 Fordelene ved at få gennemført Moms- og skattetjekket 

Et af midlerne til at opnå den øgede regelefterlevelse og til at få rettet en del af de ubevidste fejl, er at 
give de virksomheder, som får en erklæring på baggrund af et gennemført Moms- og skattetjek, en række 
fordele. Med andre ord bruges ”guleroden” frem for ”pisken” til at motivere brugen af ordningen. 
 
Disse fordele omfatter bl.a., at SKAT offentliggør en liste over de virksomheder, som har fået en skatte-
tjeks-erklæring for det pågældende indkomstår, at SKAT tilbyder en fremskyndet sagsbehandlingstid på 
max 1 år ved evt. efterfølgende ligning, at SKAT tilbyder en styrket borgerkontakt ved, at SKAT ringer 
inden udsendelse af første agterskrivelse mv. til virksomheden at der bliver en fast hotline til særlig af-
deling hos SKAT, som yder vejledning til indberetningerne, herunder hvad der skal indberettes og hvornår 
der skal indberettes, og at SKAT laver en fast-track-ordning ved henvendelser og fuld transparens ved 
sagsbehandlingen.   

                                                   
1 ’Arbejdsgruppens anbefaling til et moms- og skattetjek’, side 6, pkt. 4 
2 ’Arbejdsgruppens anbefaling til et moms- og skattetjek’, side 6, pkt. 4 
3 ’Arbejdsgruppens anbefaling til et moms- og skattetjek’, side 7, pkt. 4 
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Disse fordele følger af den offentliggjorte vejledning til arbejdshandlingerne.  
 
Derudover følger det af Arbejdsgruppens anbefaling, at SKAT også vil tilpasse sin kontrol overfor de virk-
somheder, som får foretaget Moms- og skattetjekket. Selve moms- og skattekontrollen vil derfor alene 
fokusere på, at ordningen fungerer efter hensigten nærmere end at foretage en egentlig kontrol. Videre 
følger det dog, at virksomhederne, som har fået udført Moms- og skattetjekket, kan blive udtaget til en 
egentlig kontrol, hvis (1) revisorhandlingerne i Moms- og skattetjekket ikke i tilstrækkelig grad adressere 
de risici for fejl, som virksomheden måtte have, eller (2) hvis der foreligger indikationer på strafbar over-
trædelse af skatte- og momslovgivningen.4  Disse fordele er dog ikke angivet i selve vejledningen omkring 
Moms- og skattetjekket. 
 
Disse fordele for virksomheder, som benytter Moms- og skattetjekket, har virkning for perioden fra indgi-
velsen af erklæringen og frem til næste selvangivelsestidspunkt5. Hvis fordelene skal løbe videre, skal 
virksomheden derfor rettidigt få foretaget et Moms- og skattetjekket for det næste indkomstår også. 
 
SKAT har i forbindelse med udviklingen af arbejdshandlingerne mv. undersøgt, hvilke fordele der har 
betydning hos borgerne, herunder om fordelene har nogen effekt på, om virksomhederne vil få foretaget 
Moms- og skattetjekket.  
 
Inden fordelene bliver oplyst overfor de adspurgte 611 virksomheder, svarede 30 % af disse, at de ville 
overveje at deltage i ordningen, mens det alene er 25 % af de 611 adspurgte virksomheder som angiver, 
at de ville overveje af deltage i ordningen efter at de er blevet oplyst om fordelene.  
 
Efter denne undersøgelse konkluderer Skatteministeriet og FSR selv, at fordelene ikke øger virksomhe-
dernes interesse i at deltage i ordningen – tværtimod. De bemærker dog, at fordelen omkring tilpasnin-
gen af SKATs kontrolplan ikke er medtaget som en fordel overfor virksomhederne, hvilket kan have en 
(positiv) indvirkning på virksomhedernes ønske om at deltage i ordningen. 6 
 
Det er ligeledes vores vurdering, at fordelene er begrænsede, og derfor ikke væsentligt styrker virksom-
hedernes incitament til at få foretaget et Moms- og skattetjek.  
 
Dette skyldes for det første, at der ikke er noget reelt indhold i fordelene. Virksomhederne vil nok gå ud 
fra, at revisor, som også foretager Moms- og skattetjekket, har styr på hvad der skal indberettes og hvor-
når der skal indberettes, hvorfor man ikke har behov for den særlige afdeling hos SKAT, herunder fast-
track-ordningen og fuld transparens ved sagsbehandlingen. Derudover har fordelene kun virkning i et år, 
hvorfor det må være mere teoretisk end praktisk, at man kan nå at få en agterskrivelse inden for dette 
år, da der sædvanligvis går længere tid, inden SKAT får foretaget et evt. kontrolbesøg, hvilket yderligere 
vil være sjældnere, når virksomheden har fået foretaget et Moms- og skattetjek, jf. anbefalingen om en 
ændret kontrolplan. Den eneste reelle fordel er derfor, at man kommer på en offentliggjort liste. 
Spørgsmålet er dog, om dette er noget som vægter.  

                                                   
4 ’Arbejdsgruppens anbefaling til et moms- og skattetjek’, side 9, boks 2. ”Incitamenter for deltagende virksomheder” 
5 ’Arbejdsgruppens anbefaling til et moms- og skattetjek’, side 7, pkt. 4. 
6 ’Arbejdsgruppens anbefaling til et moms- og skattetjek’, side 12, pkt. 5. 



 

 

 

Side 
Dato 

5 af 13 
8. maj 2018

 

 
DAHL Advokatpartnerselskab | Tlf. +45 88 91 91 91 | CVR 37310085 

For det andet vil det koste en del ressourcer for virksomhederne at få foretaget Moms- og skattetjekket, 
både økonomisk og tidsmæssigt. Revisor skal igennem nogle omfattende arbejdshandlinger, hvorfor hono-
raret for at få foretaget Moms- og skattetjekket formentligt bliver en del højere end sædvanlig bistand 
med selvangivelsen. Dertil kommer, at disse ressourcer skal afholdes uanset, om det ender med, at revi-
sor kan afgive erklæringen eller ej. En cost benefit afvejning peger mod, at ordningen er for dyr.  
 
Fordelene står derfor ikke efter vores vurdering mål med de ressourcer, som virksomhederne skal yde for 
at få foretaget Moms- og skattetjekket.   
 
3 KONTROL AF RETTIDIG MOMS INDBETALING 

Den første udvalgte problemstilling, som vi vil komme ind på, er i relation til arbejdshandling nr. 5 
”Momssandsynliggørelse”. Revisorerne bør gennemføre denne arbejdshandling som den første, i det den 
kan være en ”showstopper”.  
 
Det følger bl.a. af arbejdshandling nr. 5, at det skal kontrolleres, at der ved de seneste to momsperioder 
er fortaget rettidig indberetning og betaling af moms i henhold til virksomhedens bogholderi. 
 
Videre følger det af arbejdshandling nr. 5, at evt. konstaterede fejl oplistes og korrigeres ved efterangi-
velse.  
 
Det er imidlertid ikke muligt ved en efterangivelse eller efterbetaling at korrigere en ikke-rettidig indbe-
retning eller betaling til en rettidig indberetning eller betaling. Det vil derfor ikke være muligt at afgive 
erklæringen om Moms- og skattetjekket, hvis ikke momsen er indberettet og betalt rettidigt. Dette gæl-
der uanset, at momsen er korrekt indberettet eller betalt på tidspunktet for afgivelsen af erklæringen, i 
det det afgørende er, at der er sket rettidig indberetning og betaling. 
 
En anden opfattelse følger dog af en artikel i Revision og Regnskab nr. 2/2008 side 62, af Arne Larsen og 
Kasper Bring Truelsen ”Det nye moms- og skattetjek”, hvor det bl.a. følger, at ”Hvis den skyldige moms 
indbetales inden udløbet af fristen for indberetning af selvangivelsen, kan revisor afgive erklæring af 
Moms- og skattetjek efter indbetalingen uanset indbetalingen ikke er rettidig.”  
 
Denne fortolkning om, at revisor kan afgive erklæringen efter indbetalingen, uanset indbetalingen ikke er 
rettidig, er ikke en fortolkning, som har støtte i ordlyden af beskrivelsen i arbejdshandlingen, ligesom det 
ikke har støtte i det aktindsigtsmateriale, som vi har kendskab til. Vi kan heller ikke udlede af artiklen, 
hvorpå forfatterne støtter denne fortolkning. Vi mener derfor ikke, at arbejdshandlingen skal fortolkes 
anderledes end ordlyden. 
 
Det afgørende er derfor den rettidige indberetning og betaling, hvilket ikke er muligt at korrigere på 
bagkant.  
 
Denne arbejdshandling er i øvrigt den eneste arbejdshandling, hvor man skal kontrollere, at der er sket 
en rettidig indberetning og betaling. Under de øvrige arbejdshandlinger skal man alene sikre sig, at ind-
beretningen er sket på tidspunktet for afgivelsen af erklæringen, hvorimod det ikke er afgørende, om 
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indberetning eller betaling faktisk er sket rettidigt, eller om der i øvrigt er sket betaling på tidspunktet 
for afgivelsen af erklæringen. Modsætningsvist herfra følger det også at arbejdshandling nr. 5 skal tages 
”på ordene”. 
 
Såfremt arbejdshandlingen fortolkes efter ordlyden, bør revisor derfor starte med at tjekke, om der er 
sket rettidig indberetning eller betaling af moms for de sidste to momsperioder, da revisor ellers ikke kan 
afgive erklæringen. 
 
4 GENNEMGANG AF BILAG MV. 

Den anden udvalgte problemstilling, som vi vil komme ind på, er i relation til de arbejdshandlinger, hvor 
revisor skal foretage en bilagsgennemgang af en tilfældig udvalgt stikprøve på et antal bilag. Det fremgår 
imidlertid ikke nærmere af arbejdshandlingerne hvordan denne stikprøvekontrol skal tilrettelægges eller 
gennemføres, herunder hvordan de kontrollerede bilag skal udvælges. 
 
Formålet med gennemførelsen af Moms- og skattetjekket er, som nævnt, at fejl, som er opstået i årets 
løb, korrigeres inden selvangivelsen indleveres. Gennemgangen af visse poster vil imidlertid være ual-
mindeligt tidskrævende, såfremt revisor skulle kunne erklære, at selvangivelsen ikke indeholdt fejl på 
disse områder, idet en sådan erklæring ville nødvendiggøre en fuldstændig kontrol. 
 
Arbejdshandlingerne i nr. 6, 8 og nr. 9 indeholder derfor en række specifikke krav til den kontrol – i form 
af stikprøvekontroller - som revisor skal gennemføre, for at kunne afgive erklæringen om Moms- og skat-
tetjekket. Som udgangspunkt må det antages, at håndteringen af disse stikprøver skal ske som alle andre 
stikprøver, der foretages som led i en revisionshandling. 
 
Under beskrivelsen til arbejdshandling nr. 6, fremgår, at der i forbindelse med gennemførelsen af ar-
bejdshandlingerne skal foretages en ”bilagsgennemgang for en tilfældig udvalgt stikprøve på to bilag pr. 
konto”. Videre følger det, at ”For hver konto med fejl i mere end halvdelen af de kontrollerede regn-
skabsbilag udvides bilagsgennemgangen for yderligere to posteringer”.  
 
Såfremt denne formulering tages bogstaveligt, udvides bilagsgennemgangen alene i de tilfælde, hvor 
mere end halvdelen – og dermed begge - de udvalgte bilag indeholder fejl. Bilagsgennemgangen for hver 
konto under arbejdshandling nr. 6 vil derfor kun skulle fortsætte indtil der er konstateret ét korrekt bilag 
på hver konti. 
 
Det samme gør sig gældende ved arbejdshandling nr. 9, hvor der skal ske en bilagsgennemgang af 4 til-
fældigt udvalgte bilag pr. konto i forhold til mellemregningskontoen. Er der fejl i mere end halvdelen af 
disse – altså 3 ud af 4 udvalgte bilag - udvides gennemgangen til yderligere 2 bilag. 
 
Ved arbejdshandling nr. 8, skal der ligeledes foretages en bilagsgennemgang af 2 tilfældigt udvalgte bilag 
pr. konto. Uanset udfaldet af denne kontrol, skal gennemgangen dog ikke her udvides til yderligere bilag. 
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Endvidere bemærkes, at omfanget af bilagsgennemgangen ikke er afhængig af antallet af bilag på den 
enkelte konto eller virksomhedens samlede bilagsmængde. Omfanget af kontrollen er således den sam-
me, uanset om kontrollen vedrører en konto med 2 bilag eller 2.000 bilag.  
 
Umiddelbart synes det antal fejl, som skal konstateres ved bilagsgennemgangen, for at gennemgangen 
udvides med yderligere bilag, uforholdsmæssigt stor, ligesom det fremstår mærkværdigt, at der ikke er 
nogen sammenhæng mellem antallet af posteringer og omfanget af bilagsgennemgangen, samt at der 
ikke er nogle retningslinjer for, hvorledes bilagene skal udvælges. Den konklusion, der derfor kan drages 
på baggrund af en stikprøve på 2 eller 4 bilag, har altså stor variation alt afhængig af antallet bilag på 
hver konto.  
 
5 KORREKTIONER AF KONTROLLEREDE TRANSAKTIONER 

Den tredje udvalgte problemstilling, som vi vil berøre, vedrører korrektioner af bl.a. kontrollerede trans-
aktioner. Det fremgår af arbejdshandlingerne til Moms- og skattetjekket, at der skal foretages de nød-
vendige korrektioner forinden erklæringen om Moms- og skattetjekket kan afgives. Korrektionsforpligtel-
sen medfører dog en række spørgsmål, herunder (i) hvorledes korrektionsbegrebet skal forstås i relation 
til Moms- og skattetjekket (pkt. 5.1), (ii) hos hvem der skal korrigeres (pkt. 2), (iii)hvornår der skal korri-
geres (pkt. 5.3) og (iv) retsstillingen ved korrektionen (pkt. 5.4). 

5.1 Korrektionsbegrebet i relation til arbejdshandlingerne 

Det almindelige, skatteretlige korrektionsbegreb skal forstås som en ændring af de tidligere selvangivne 
og aftalte priser og vilkår, hvor de tidligere selvangivne beløb og vilkår korrigeres til markedsmæssige 
vilkår. 
 
Korrektionsbegrebet, som er anvendt i arbejdshandlingerne for Moms- og skattetjekket, er imidlertid 
anderledes end dette almindelige, skatteretlige korrektionsbegreb.  
 
I relation til arbejdshandlingerne er en korrektion dermed blot, at man selvangiver et andet beløb, end 
det, som parterne oprindeligt har aftalt. Der er derfor ikke tale om en ændring af tidligere, selvangivne 
priser og vilkår, ligesom det heller ikke er en ændring af de oprindeligt aftalte vilkår. Derimod skal man 
på baggrund af arbejdshandlingerne selvangive efter de skatteretlige regler, uanset hvad der er aftalt 
mellem parterne på aftaletidspunktet.  
 
Dette er væsentligt at have for øje, når man gennemgår arbejdshandlingerne, idet der ikke er tale om en 
egentlig korrektion i skatteretlig henseende, men alene en tilpasning til markedsmæssige vilkår på selv-
angivelsen, inden selvangivelsen indleveres. 

5.2 Hos hvem skal der korrigeres 

Indledningsvist skal det afklares, hos hvem der skal korrigeres.  
 
Udgangspunktet må i denne forbindelse være, at der alene foretages korrektioner hos opdragsgiveren i 
forhold til Moms- og skattetjekket. 
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Er opdragsgiveren en virksomhed, som drives i personligt regi, må det være en nødvendighed, at der 
foretages alle nødvendige korrektioner hos den fysiske person, som driver virksomheden. Dette gælder 
uanset om den fysiske person anvender reglerne i virksomhedsskatteordningen eller ej. Anvender den 
fysiske person virksomhedsskatteordningen og medfører en korrektion   ved selvangivelsen efter reglerne 
i virksomhedsskatteordningen anledning til afledte korrektioner ”ud af virksomhedsskatteordningen” i 
form af hævninger mv., vil der også skulle ske korrektion i den fysiske persons personlige indkomstopgø-
relse mv. Det samme gælder, hvis en fysisk person har flere virksomheder. I så fald kan den fysiske per-
son ikke nøjes med kun at få foretaget Moms- og skattetjekket på én af virksomhederne, men Moms- og 
skattetjekket skal derimod foretages på samtlige virksomheder, som skatteyderen ejer 
 
Er der derimod tale om, at opdragsgiver i Moms- og skattetjekket er et kapitalselskab eller lignende, vil 
der alene skulle foretages korrektioner i kapitalselskabet. Der ses således ikke at være noget krav om, at 
korrektioner i disse tilfælde også skal foretages hos hovedaktionæren (eller hovedaktionærens nærtstå-
ende), for at revisoren kan afgive erklæringen. 
 
Ved korrektioner i et selskab, f.eks. i forbindelse med salg af en fast ejendom for billigt til hovedaktio-
næren, hvor hovedaktionæren derfor skal beskattes af maskeret udbytte af differencen og hvor selskabet 
får en evt. højere salgssum, gælder altså alene et krav om korrektion i selskabets selvangivelse for at 
kunne gennemføre Moms- og skattetjekket. Omvendt gælder der ikke noget korrektionskrav i hovedaktio-
nærens selvangivelse.  
 
Uanset at der ikke gælder et krav om korrektion på hovedaktionærens selvangivelse i relation til erklæ-
ringen efter Moms- og skattetjekket, kan en sådan manglende korrektion hos hovedaktionæren af disse 
forhold medføre, at korrektionen hos hovedaktionæren nu i stedet omfattes af bl.a. den ekstraordinære 
genoptagelsesfrist efter Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og af straffebestemmelsen i Skatte-
kontrollovens § 13, idet manglende korrektion i et vist omfang må medføre, at der foreligger forsætlig 
skatteunddragelse. 

5.3 Kontrollerede transaktioner 

Arbejdshandling nr. 9 omfatter de transaktioner, som virksomheden har med kontrollerede parter efter 
LL § 2. For disse transaktioner skal revisor vurdere, om transaktionerne er foretaget til markedsværdier-
ne. Hvis transaktionerne åbenlyst ikke er foretaget til markedsværdierne, skal revisor korrigere til mar-
kedsværdien ved selvangivelsen, hvis han skal afgive erklæringen. Dette kan være mere omfattende end 
målet, ligesom gennemførelsen af korrektionerne kan medfør en række uhensigtsmæssigheder som gen-
nemgås nærmere nedenfor. 

5.3.1 Oversigt over kontrollerede parter 

Det fremgår af arbejdshandling nr. 9 ”Transaktioner med nærtstående parter”, at der skal udarbejdes en 
oversigt over alle parter, der omfattes af LL § 2 i relation til ejerkredsen. Herefter skal revisor kontrolle-
re denne oversigt ved opslag i Det offentlige ejerregister.  
 
De parter, som omfattes af LL § 2, er bl.a. alle de selskaber, virksomheder mv., som skatteyderen har 
bestemmende indflydelse over, dvs. som udgangspunkt mere end 50 % af stemmerne eller mere end 50 % 
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af kapitalen. Ved vurderingen af, hvilke selskaber, virksomheder mv., som en skatteyder har bestem-
mende indflydelse over, skal man bl.a. ligeledes medregne ejerandele og stemmerettigheder, som inde-
haves af andre selskabsdeltagere, med hvem skatteyderen har en aftale om fælles bestemmende indfly-
delse, samt ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af skatteyderens nærtstående, dvs. ægte-
fælle, forældre og bedsteforældre samt børn, børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer.   
 
Denne oversigt over ejerkredsens parter efter LL § 2 kan derfor være meget omfattende, idet man ikke 
kun skal have kendskab til skatteyderens, for hvem man udfører Moms- og skattetjekket, egne selskaber 
og virksomheder. Selvom virksomheden f.eks. er en personlig drevet tømrervirksomhed, skal man også 
medtage f.eks. svigersønnens medejerskab til store koncerner, hvis svigersønnen har bestemmende ind-
flydelse i sådanne.  
 
Som arbejdshandlingen er formuleret, skal denne oversigt over kontrollerede parter udarbejdes uanset 
om der faktisk er foregået nogle transaktioner med disse parter.  

5.3.2 Transaktioner åbenlyst ikke foretaget til markedsværdi 

Det fremgår af arbejdshandling nr. 9, at det alene er de transaktioner som ”åbenlyst ikke er foretaget til 
markedsværdi”, som skal korrigeres forinden erklæringen kan afgives af revisor. 
 
Revisor skal derfor i forbindelse sin gennemgang vurdere om de transaktioner, som virksomheden har haft 
med de kontrollerede parter, åbenlyst er sket til markedsværdien.  
 
Det første vi bemærker er, at det alene er værdiansættelsen i den enkelte transaktion, som skal kontrol-
leres. Arbejdshandlingen indeholder derimod ikke nogen forpligtelse til at kontrollere og korrigere trans-
aktionens øvrige vilkår – uanset at disse ikke fremstår som værende på markedsvilkår.  
 
At det alene er åbenlyse afvigelser fra markedsværdien som skal korrigeres, skyldes formentligt, at det 
ikke på samme måde vil være muligt at korrigere vilkårene for transaktionen i forbindelse med udarbej-
delsen af virksomhedens indkomstopgørelse, såfremt disse ikke vurderes at være indgået på markedsvil-
kår. 
 
Såfremt en transaktion derfor ikke vurderes at være indgået på markedsmæssige vilkår, vil dette først 
have betydning, såfremt transaktionen samlet set åbenlyst ikke er foretaget til markedsværdien, idet der 
i så fald alene vil ske korrektion herfor. 
 
Det andet vi bemærker er, at det ikke fremgår hverken i ordlyden af arbejdshandlingen eller aktind-
sigtsmaterialet, hvorledes begrebet ”åbenlyst” skal forstås. 
 
Skatteretten i øvrigt indeholder heller ingen entydig definition af begrebet åbenlyst, hvorfor fortolknin-
gen af, hvornår en transaktion åbenlyst ikke er foretaget til markedsværdien, må forventes at volde visse 
vanskeligheder.  
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Ligningslovens  § 2 indeholder hjemmel til, at SKAT kan korrigere vilkår mellem interesseforbundne par-
ter, som ikke er foretaget på markedsmæssige vilkår (armslængde vilkår). Der er efter denne bestemmel-
se intet krav til, at disse vilkår åbenlyst ikke skal være på markedsvilkår før end vilkårene kan korrigeres 
af SKAT. Det må derfor være udgangspunktet, at der skal mere til at have en korrektionsforpligtelse i 
relation til arbejdshandling nr. 9, end hvad der skal til, for at SKAT kan korrigere med hjemmel i LL § 2. 
 
Desuagtet at der ikke findes en entydig definition af, hvornår en transaktion åbenlyst ikke er foretaget til 
markedsværdien, indeholder retspraksis et righoldigt bidrag til fortolkningen af, hvornår værdien af en 
transaktion afviger tilstrækkeligt fra markedsværdien til, at den anvendte værdiansættelse kan til side-
sættes. Særligt når der er tale om transaktioner mellem interesseforbundne parter. 
 
Værdiansættelse af en transaktion vil imidlertid altid indeholde et skønselement, også selvom transakti-
onen vedrører interesseforbundne parter. Er markedsværdien fastsat indenfor denne skønsusikkerhed, 
kan en transaktion efter vores opfattelse ikke åbenlyst afvige fra markedsværdien. 
 
De transaktioner, hvor der i forbindelse med transaktionen er foretaget et egentligt dokumenterbart 
skøn, som objektivt ligger inden for den skønsmæssige usikkerhed for markedsværdien, vil derfor ikke 
skulle korrigeres. 
 
Problemet opstår derimod i forbindelse med transaktioner, i hvilken forbindelse der ikke er foretaget et 
egentligt skøn af markedsværdien, eller hvor dette skøn ligger klart uden for den skønsmæssige usikker-
hed. I disse situationer skal det særligt vurderes, om det foretagne skøn afviger så markant fra en objek-
tiv markedsværdi – og dermed fra den normale skønsusikkerhed, at transaktionen dermed må anses for 
åbenlyst ikke at være sket til markedsværdien.  
 
Ved denne vurdering indgår både den relative/procentmæssige afvigelse fra handelsværdien samt den 
absolutte/beløbsmæssige afvigelse fra handelsværdien. Dette understøttes også af den følgende gen-
nemgang af udvalgt retspraksis vedrørende størrelsen af skønsmæssige afvigelser fra markedsværdierne. 
 
I Højesterets afgørelse gengivet i U.1998.1299 H, fastslog Højesteret, at en ejendom, som en hovedaktio-
nær havde solgt til sit selskab, var sket til en overdragelsessum, som væsentligt oversteg den værdi der 
accepteres i skatteadministrativ praksis. Den værdi, som ifølge afgørelsen accepteres i skatteadministra-
tiv praksis, er den kontante ejendomsværdi, som i sagen udgjorde kr. 1.250.000, med tillæg af 15 %, 
samlet 1.437.500. Forskellen i værdierne var en absolut afvigelse på kr. 1.170.000, svarende til en relativ 
afvigelse i forhold til handelsprisen på 44,9 %.  
 
I afgørelsen gengivet i SKM.2017.264 ØLR, fastslog Østre Landsret, at en hovedaktionærs overdragelse af 
sin ejendom til et selskab til en overdragelsessum på 24 mio. kr. var 2 mio. kr. højere end markedsvær-
dien, da en til brug for sagen indhentet skønserklæring fastslog, at ejendommens handelsværdi var 22 
mio. kr. 
 
Landsretten udtalte i den forbindelse, at: 
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”Navnlig henset til, at handelen er indgået mellem interesseforbundne parter, 
tiltrædes det endvidere - uanset at der, som anført i skønsmandens besvarelse 
af spørgsmål 3, er tale om en udpræget liebhaverejendom - at den nominelle 
afvigelse på 2 mio. kr., der svarer til ca. 9,1 % af den skønnede handelsværdi, 
ikke kan anses for så ubetydelig, at det afskærer fra en skattemæssig korrek-
tion.” 

 
Østre Landsrets afgørelse viser, at desuagtet den relative afvigelse på mindre end 10 % umiddelbart 
fremstår af en sådan størrelse, at dette normalt vil kunne indeholdes i den almindelige skønsusikkerhed, 
så medfører den absolutte afvigelse på 2 mio. kr. alligevel, at afvigelsen ikke kan anses for så ubetyde-
lig, at det afskærer fra en skattemæssig korrektion. 
 
Spørgsmålet, om SKAT havde hjemmel til at korrigere en værdiansættelse i relation til en korrektion 
mellem en morbror og en nevø, var også til afgørelse for Højesteret ved dom af 13. april 2018, sag 
138/2017. Sagen angik, hvorvidt en overdragelse var sket mellem interesseforbundne parter, samt om 
den aftalte overdragelsessum afveg så meget fra markedsværdien, at SKAT havde hjemmel til en korrek-
tion til markedsværdien.  
 
Det fremgår af sagen, at skatteyderen argumenterede for, at parterne ikke var interesseforbundne, og at 
der derfor ikke var hjemmel til at korrigere købesummen. Skatteyderen var af den opfattelse, at en af-
talt overdragelsessum og fordelingen af denne som udgangspunkt skal lægges til grund, når de er aftalt 
mellem to ikke interesseforbundne parter, medmindre det er åbenbart, at de aftalte værdier, afviger fra 
markedsværdien. Skatteyderen fandt, at dette ikke var tilfældet i sagen. 
 
Højesteret afgjorde, at parterne var interesseforbundne, idet de var omfattet af successionskredsen i KSL 
§ 33 C, og at den absolutte afvigelse fra markedsværdien på kr. 1.135.082, svarende til en relativ afvigel-
se på 11,1 %, var ”så væsentlig”, at overdragelsessummen kunne korrigeres af SKAT.   
 
I begge de refererede Højesterets afgørelser, , er afvigelsen beskrevet som ”så væsentlig”, mens afvigel-
sen i Østre Landsret er beskrevet som ”ikke så ubetydelig”. Ud fra en ordlydsfortolkning, må en åbenlys 
afvigelse som udgangspunkt udgøre en større afvigelse end en afvigelse der er så væsentlig eller ikke så 
ubetydelig. 
 
Umiddelbart må der derfor være rum for, at en åbenlys afvigelse fra markedsværdien er større – absolut 
eller relativt – end de konstaterede afvigelser i den ovenfor refererede praksis. 
 
Det er dog næppe muligt at fastsætte nogen klar grænse for, hvornår en transaktion åbenlyst ikke er 
foretaget til markedsværdien. Dette skyldes blandt andet, at skønsusikkerheden ikke er den samme ved 
alle transaktioner. Udgangspunktet må derfor altid være en konkret vurdering, hvor både den relative 
afvigelse og den absolutte afvigelse fra markedsværdien indgår i vurderingen af, om afvigelsen er åben-
lys. Det er derfor ikke muligt entydigt at fastsætte størrelsen af en åbenlys afvigelse fra markedsværdi-
en, idet den dog må fremtræde åbenlyst. 
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5.4  Betalingskorrektionsadgangen i LL § 2, stk. 5 fortabes 

Afslutningsvist behandles spørgsmålet, om skatteyderen kan støtte ret på betalingskorrektionsadgangen i 
LL § 2, stk. 5, såfremt revisor, for at kunne afgive erklæringen om det udførte Moms- og skattetjek, har 
foretaget en korrektion af værdiansættelsen af en transaktion, således at denne svarer til markedsvær-
dien på selvangivelsen. 
 
Revisor skal, for at kunne afgive erklæringen, korrigere transaktioner med nærtstående parter, som ikke 
åbenlyst er foretaget til markedsværdien, i forbindelse med selvangivelsen, jf. pkt.5.3.  
 
En korrektion til markedsværdien ændrer imidlertid ikke den civilretlige aftale. Der opstår derfor herved 
en situation, hvor selvangivelsen og den civilretlige aftale ikke er identiske. 
 
En sådan korrektion vil ofte have afledte konsekvenser for andre parter. F.eks. vil handel af en ejendom 
fra et selskab til hovedaktionærens barn til en pris under markedsværdien dels medføre, en korrektion af 
prisen mellem selskabet og barnet, så selskabet bliver beskattet som om, at afståelsesprisen svarede til 
markedsværdien og ikke blot den aftalte underpris, og dels medføre, at hovedaktionæren skal beskattes 
af en maskeret udlodning af forskellen, samt at barnet anses for at have fået en gave fra hovedaktionæ-
ren svarende til forskellen. Dette sidste er de sekundære justeringer. 
 
Efter arbejdshandlingerne, hvis den blev udført for selskabet, har revisor som angivet i pkt. 5.2. kun pligt 
til at korrigere for selskabet, og ikke hverken hos hovedaktionæren eller barnet. Spørgsmålet er dog, 
hvordan hovedaktionæren eller barnet skal forholde sig. De kan naturligvis vælge at foretage en lignende 
korrektion i forbindelse med deres selvangivelse, hvilket medfører yderligere beskatning hos dem. Hvis 
dette ikke vælges, vil SKAT derimod med stor sandsynlighed træffe afgørelse, hvor indkomsten hos ho-
vedaktionæren og barnet korrigeres til markedsvilkårene, dvs. der vil ske en sekundær justering. De kan 
ikke komme uden om den ekstra beskatning. 
 
Det følger imidlertid af LL § 2, stk. 5, at ”Ved ændringer i ansættelsen af den skatte- eller udlodnings-
pligtige indkomst i henhold til stk. 1, kan den skattepligtige undgå yderligere følgeændringer (sekundæ-
re justeringer) ved at forpligte sig til betaling i overensstemmelse med de i stk. 1 anvendte priser og 
vilkår.”  
 
Denne hjemmel til betalingskorrektion giver muligheden for at ændre på de civilretlige forhold i skatte-
mæssig henseende. Denne hjemmel finder dog alene anvendelse, hvis SKAT har truffet en afgørelse om 
at korrigere den kontrollerede transaktion efter LL § 2, stk. 1 (dvs. handlen mellem selskabet og barnet), 
og der er en sekundær justering (f.eks. maskeret udlodning ud til hovedaktionæren). Derudover skal den 
betalende part forpligte sig til betaling af differencen mellem den aftalte pris og markedsværdi i tilknyt-
ning til gennemførelsen af korrektionen i relation til LL § 2, stk. 1. 
 
Det samme er gældende, hvis der er aftalt et skatteforbehold, da et skatteforbehold også kun kan gøres 
gældende, hvis der foreligger en endelig skatteretlig afgørelse om f.eks. størrelsen af en købesum.  
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Denne korrektionshjemmel (eller skatteforbeholdet) kan derfor ikke anvendes i relation til de afledte 
korrektioner i den situation, hvor revisor opdager en kontrolleret transaktion, som åbenlyst ikke er fore-
taget til markedsværdien, og revisor korrigerer denne transaktion til markedsværdien i forbindelse med 
selvangivelsen.  
 
De parter, som hermed får de afledte korrektioner/sekundære justeringer i deres skattepligtige indkom-
ster, kan i disse situationer ikke undgå disse justeringer med hjemmel i LL § 2, stk. 5, da det ikke er 
SKAT, som har truffet afgørelse om korrektionen af den kontrollerede transaktion hos virksomheden.  
 
Hvis korrektionen foretages af revisor, får virksomheden – og skatteyderne til de afledte transaktioner – 
dermed en dårligere retsstilling, end hvis SKAT traf afgørelse om den kontrollerede korrektion efter LL § 
2, stk. 1. Det bør derfor nøje overvejes, om tabet af betalingskorrektionsadgangen står mål med fordele-
ne ved at gennemføre Moms- og skattetjekket. 
 
I stedet kan det være mere fordelagtigt at ansøge om omgørelse efter Skatteforvaltningslovens § 29, 
hvorved den civilretlige disposition kan ændres i skattemæssig henseende bagud i tid. Herved får man 
rettet op, og hvis tilladelsen til omgørelse fås inden selvangivelsens fristens udløb, kan revisor stadig 
afgive erklæringen.  
 
6 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Moms- og skattetjekket er i første omgang en toårig forsøgsordning, dvs. for indkomstårene 2017 og 2018. 
Vi stiller os umiddelbart tvivlende overfor, om den forelagte model for et Moms- og skattetjek bliver en 
succes, eller idet anvendelse af ordningen efter vores opfattelse vil være begrænset. 
 
Det bliver interessant at se, hvor mange virksomheder, som vil benytte sig af ordningen. Der er umiddel-
bart tale om et spændende initiativ til at øge regelefterlevelsen på Skatteområdet, men spørgsmålet er 
om ikke SKAT rammer over mål med de forholdsvis omfattende arbejdshandlinger som ikke synes at stå 
mål med de, trods alt begrænsede fordele som opnås ved gennemførelsen. 
 
Revisor bliver SKATs forlængede arm i forbindelse med regelefterlevelsen, men virksomhederne betaler 
udgifterne i processen. Det kan derfor bestemt ikke udelukkes, at det vil være nødvendigt med større og 
bedre fordele for de virksomheder som deltager i Moms- og skattetjekke, hvis initiativet skal blive en 
succes.  
 
Sådanne yderligere fordele kunne f.eks. bestå af forhøjede fradrag for de virksomheder, som gennemfø-
rer Moms- og skattetjekket, eller i form af et tilskud til at få foretaget Moms- og Skattetjekket.  
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