
 

 

Skattestyrelsens kontrol har siden 2014 stoppet 

fejlagtige anmodninger om udbetaling af negativ 

moms for knap 7,3 mia. kr. Digitale værktøjer har 

været med til at målrette kontrollen. 

Momspligtige virksomheder skal opkræve moms af deres momspligtige salg og  

kan fradrage momsen på deres momspligtige indkøb. I praksis indberetter virk-

somhederne en momsangivelse for en afregningsperiode, hvor summen af virk-

somhedens købsmoms og salgsmoms fremgår.  

 

Er salgsmomsen større end købsmomsen, skal virksomheden indbetale moms til 

Skattestyrelsen, kaldet positiv moms. Er købsmomsen derimod større end salgs-

momsen, har virksomheden krav på at få udbetalt moms fra Skattestyrelsen, også 

kaldet negativ moms. 

 

Hvert år modtager og behandler Skattestyrelsen ca. 350.000 anmodninger fra 

virksomheder om udbetalinger af negativ moms. I perioden fra 2014 til 2020 

stoppede Skattestyrelsen fejlagtige anmodninger om udbetalinger af negativ 

moms for knap 7,3 mia. kr., jf. figur 1. 

 
Figur 1. Stoppede fejludbetalinger ved kontrol med negativ moms, 2014-2020 mio. kr. 
 

 

Anm.: Data er opgjort i 2020-priser. 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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7,3 mia. 
Stoppede fejlagtige anmodninger  

I perioden 2014 til 2020 har Skatte-

styrelsens kontrol stoppet fejlagtige 

anmodning om udbetalinger af nega-

tiv moms for knap 7,3 mia. kr.  
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Side 2 

Kontrollen rammer i højere grad rigtigt 

Momsindtægterne påvirkes over tid af fx makroøkonomiske forhold og forskyd-

ninger i indkøbsmønstre. Det vanskeliggør Skattestyrelsens forudsigelser om ud-

viklingen i den samlede momsbetaling. Skattestyrelsen styrker derfor løbende 

kontrollen for at følge med udviklingen. 

 

I 2014 implementerede Skattestyrelsen et digitalt kontrolværktøj for bedre og 

mere målrettet at kunne identificere fejlagtige anmodninger. I perioden fra 2014 

til 2020 har Skattestyrelsen kontrolleret knap 40.000 anmodninger om udbeta-

ling af negativ moms.  

 

Det digitale kontrolværktøj bygger på machine learning og input fra kontrolmed-

arbejdere. Kontrolværktøjet analyserer på daglig basis, bl.a. virksomheden, virk-

somhedens historik, branchetal og tidligere erfaringer. Kontrolværktøjet bruges 

herefter til at understøtte den enkelte medarbejder i at identificere og udvælge 

risikofyldte udbetalinger til kontrol. 

 

Værktøjet har været med til at sikre, at Skattestyrelsen løbende er blevet bedre til 

at kontrollere. Således er træfprocenten – dvs. andelen af kontroller, der efterføl-

gende fører til en skattemæssig regulering – steget fra 50 pct. i 2014 til knap 70 

pct. i 2020, jf. figur 2.  

 
Figur 2. Udvikling i antal kontroller og træf på negativ moms, 2014-2020 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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 Faktaboks: Forstå begreberne 

Moms er en forkortelse for merværdiafgift og er en afgift på forbrug. Momsregistrerede virksomheder skal op-

kræve moms af deres momspligtige salg og kan fradrage moms på deres momspligtige indkøb. Dermed betales 

momsen i sidste ende af den endelige forbruger.  

 

Momsbetalingen sker inden for lovbestemte frister, der afhænger af virksomhedens omsætning. I praksis indberet-

ter og indbetaler virksomhederne summen af deres købsmoms og salgsmoms via Skattestyrelsens it-systemer. 

 

Virksomhedernes momsbetaling udgør hvert år mere end 200 mia. kr. Dermed udgør den årlige opkrævning af 

moms ca. 20 pct. af det samlede skatte- og afgiftsprovenu i Danmark. 
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