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Nyt moms- og skattetjek for små og mellemstore virksomheder
I Danmark er der knap 600.000 små og mellemstore virksomheder. Et mindretal af virksomhederne snyder bevidst. Undersøgelser viser dog, at 46 pct. af virksomhederne ubevidst laver fejl ved indberetninger til skatteforvaltningen, jf. figur 1.
Skatteministeriet og SKAT har derfor i dialog med FSR – danske revisorer – lavet et
moms- og skattetjek, som skal gøre det lettere for virksomhederne at få identificeret og
rettet op på fejl inden for særlige risikoområder, før de sender oplysninger til skattevæsenet. Det vil bidrage til, at skattevæsenet i højere grad kan målrette kontrollen mod de relativt få virksomheder, der bevidst forsøger at snyde.

Skattetjek skal sikre færre fejl
Erfaringer viser, at brug af revisor kan øge regelefterlevelsen. I dag er det ikke alle virksomheder, der er forpligtet til at aflægge regnskab eller få foretaget revision af deres regnskaber.
Moms- og skattetjekket retter sig derfor bl.a. mod de virksomheder, som under visse betingelser helt kan undlade at aflægge regnskab samt de mindre virksomheder, der har mulighed for at fravælge revision. Tjekket kan selvfølgelig også bruges af virksomheder, der
bliver revideret. Med moms- og skattetjekket kan virksomhederne få en revisor til at
hjælpe med skatte- og momsindberetningen. Hermed kan virksomheder blive betrygget i,
at de oplysninger, de indberetter til skattemyndighederne, er korrekte.
Figur 1. Regelefterlevelsen for små og mellemstore virksomheder, pct.
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Kilde: SKATs complianceundersøgelse for 2012.

Moms- og skattetjekket igangsættes i første omgang som en frivillig ordning på forsøgsbasis for regnskabsåret 2017. Konkret indebærer moms- og skattetjekket, at virksomhe-
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den kan anmode en revisor om at gennemgå en række udvalgte forhold hos virksomheden og sørge for, at de fejl eller mangler, som gennemgangen afdækker, bliver rettet forud
for indberetning til skattemyndighederne. Revisorens arbejdshandlinger i moms- og skattetjekket kan overordnet deles op i fire kategorier, jf. boks 1.
Boks 1. Kategorier af arbejdshandlinger i moms- og skattetjekket

Tjek af virksomhedens grundlæggende oplysninger
Revisor påser, i samarbejde med virksomheden, at oplysninger i offentlige registreringer
er korrekte.
Tjek af regnskab og afstemninger
Revisor gennemgår eventuelle erklæringer om regnskabsmæssige forhold, påser, at virksomheden har foretaget afstemninger, og undersøger, om der er øvrige oplysninger, der
er relevante ift. virksomhedens regnskab.
Tjek af momsforhold
Revisor gennemgår blandt andet oplysninger om virksomhedens momsforhold, herunder
virksomhedens momsindberetninger og -fradrag.
Tjek af evt. sammenfald mellem virksomheds- og privatøkonomi
Revisor gennemgår, om der er sammenfald mellem virksomheds- og privatøkonomi, særligt ift. udgifter, transaktioner, biler og bolig.

Fordele ved at deltage i ordningen
For at gøre det endnu mere attraktivt for den enkelte virksomhed at deltage i forsøgsordningen vil de deltagende virksomheder få adgang til en række fordele, som ligger ud over
den vejledning og service, skatteforvaltningen er forpligtet til at yde, jf. boks 2. Det skal
samtidig medvirke til at styrke kvaliteten af virksomhedernes indberetninger, ligesom
virksomhederne vil få lettere ved at undgå fejl i fremtidige skatte- og momsafregninger.
Boks 2. Fordele for deltagende virksomheder


Hotline til særlig afdeling hos skatteforvaltningen.



Fast track-ordning ved henvendelser til skatteforvaltningen og gennemsigtighed ved
SKATs sagsbehandling.



Proaktiv indsats fra skatteforvaltningens side inden udsendelse af første foreløbige
fastsættelse eller første rykker.



Mulighed for at virksomheden offentligt kan vise, at de deltager i ordnin gen.



Mulighed for, at skatteforvaltningen telefonisk forklarer et forslag til afgørelse, inden
der træffes endelig afgørelse.



Fremskyndet sagsbehandling ved ligning.
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