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VAT.Carousels.–.The.role.of.the.auditor..

VAT constitutes a major source of revenue for the Danish state1, which is why it is essential to 

continuously control and monitor this area and to eliminate VAT fraud. In recent years, there have 

been several cases concerning VAT carousel fraud involving considerable amounts of money, in 

Denmark as well as in the EU. Basically, there are four parties which can potentially detect VAT 

carousel fraud. These are SKAT (the Danish tax authorities), the Public Prosecutor for Serious 

Economic Crime, the company which unintentionally becomes part of the VAT carousel 

(represented by the VAT expert) and the auditor (represented by FSR – Danish Auditors and the 

authors). As the authors of this thesis have a background in auditing, the thesis focuses on the 

perspective of the auditor. The aim of this thesis is therefore to examine whether the auditor can 

counter the problem of VAT carousels.  

 

To answer this question, it has been necessary to look at the theory on the VAT system as well as 

former cases concerning VAT carousel fraud. The contact of the auditor with the companies in the 

VAT carousels has been examined in order to identify the current duties of the auditor, and to 

determine whether a change in regulations can counter VAT carousels. These duties were discussed 

with selected stakeholders in the field, namely SKAT, the Public Prosecutor for Serious Economic 

Crime, a VAT expert and FSR – Danish Auditors, and a number of danger signals were identified at 

the same time. These danger signals have been reviewed in order to determine how the auditor 

should react to them in accordance with the accounting standards. 

 

It has been interesting to learn that SKAT, the Public Prosecutor for Serious Economic Crime and 

the VAT expert have very different views as to how important a role the auditor can play in 

countering VAT carousels. SKAT believes that the auditor should do a lot more to counter VAT 

carousel fraud, whereas the Public Prosecutor for Serious Economic Crime and the VAT expert do 

not think that the auditor can do much in this regard. More specifically, the VAT expert believe that 

SKAT in particular is in a position to counter VAT carousel fraud. It has therefore been examined 

how many times SKAT has filed a complaint against the auditor with Revisornævnet (the Danish 

accounting practices board). This was done in three cases concerning VAT fraud. However, none of 

the complaints were upheld.  

                                                
1 Bilag 1 – Budgetoversigt 2, August 2012 
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1.Indledende.afsnit.

 

1.1.Indledning..

Hurtige biler, lækre hoteller og dyre vaner – for skatteydernes penge. Dette er og har været 

hverdagen for momssvindlere rundt omkring i Europa. Lovgivere i EU prøver at lukke de huller i 

systemet, som muliggør momssvindel, og samtidig jagter SKAT og myndigheder i andre EU lande 

svindlerne. Alligevel dukker der gang på gang sager op, hvor svindlerne har fået sponsoreret deres 

millionforbrug ved at trække penge ud fra de europæiske statskasser. Grundet momssystemets 

opbygning, har svindlerne via momskarruseller fået udbetalt væsentlige beløb til at leve et luksusliv 

for. 

 

Momskarruseller involverer ofte meget store beløb. I 2006 opgjorde The Guardian EU-landenes tab 

på momskarruseller til EUR 50 milliarder årligt - det samme niveau som EU’s samlede 

landbrugsstøtte.2 Ifølge et “Proposal for a Council Directive” fremsat af Europa Kommissionen i 

2012 udvikler momssvindelsager sig hurtigt, og medlemsstaterne konfronteres med situationer, 

hvor der ikke lovgivningsmæssigt er basis for de modaktioner, som de ønsker at tage. Alene i 

momssvindel vedr. CO2-afgifter fra juni 2008 til december 2009 har man i EU estimeret et tab på 

EUR 5 milliarder.3 

 

Ifølge SKATs udtalelser er der i Danmark siden midten af 90’erne opdaget svindel for 

gennemsnitligt kr. 100-130 millioner årligt, og intet tyder på, at der er en ende på 

momskarrusellerne.4  Den mest kendte sag herhjemme blev døbt ”Gul Feber”, og var den største 

momskarrusel, der har været i Danmark. Den var systematisk og professionelt tilrettelagt, og der 

blev svindlet for kr. 180 millioner i moms.5 Samtidig var det en sag, som tiltrak opmærksomhed fra 

en bredere del af Danmarks befolkning end andre momskarruselsager, da der var et element af 

nærmest tilfældighed i opdagelsen af momskarrusellen, og sagen blev taget op i tv-programmet 

Operation X.   

                                                
2 Bilag 2 – Operation »Gul Feber« til eksamen i byretten 
3 Bilag 3 – Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE, amending Directive 2006/112/EC etc. 
4 Bilag A – Interview med SKAT 
5 Bilag 4 – Martin Matthiasen - sigtet for Gul Feber 
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1.2.Problemstilling.

Som det ses af figur 1, består en stor del af 

statens indtægter af moms, nærmere 

bestemt 28,9 % (opgjort i august 2012).6 

Grunden til den store indtægt på moms er 

bl.a., at Danmark har en høj momssats, 

hvilken gælder både på fødevarer og andre 

varer. I andre lande arbejder man ofte med 

differentieret moms, således at momsen på 

fødevarer er mindre end på andre varer. 

Dette er dog fravalgt i Danmark.7   

 

Idet en så stor andel af statens indtægter kommer fra moms, er det vigtigt, at der er kontrol med 

dette område, så staten indkasserer, hvad der tilkommer den. Samtidig kan den høje momsprocent 

medvirke til, at det bliver fristende for visse svage eller pressede sjæle at svindle med moms.8 Dette 

gælder både med småbeløb og i stor stil. Statens indtægter på momsområdet ville altså formentlig 

være endnu højere, hvis man kom al svindel til livs på området. 

 

Metoden, der historisk set er anvendt til svindel for helt store beløb, er momskarruseller. Der er 

selvfølgelig andre faktorer end høje momssatser, der spiller ind, når en svindler vælger, hvor 

vedkommende vil oprette en momskarrusel. Dette er bl.a. muligheden for at oprette selskaber 

hurtigt og med lav kapital, hvilket bl.a. er muligt i England, hvor der ikke er krav om 

selskabskapital.9 Grunden til at der altid anvendes selskaber til momskarruseller er, at der i 

selskaber er et begrænset ansvar for ejerne. 

 

Trods de store beløb, som statskassen potentielt snydes for, er der efter forfatternes opfattelse ikke 

den store fokus på momskarruseller fra revisors side. Dette kan undre, og afhandlingen vil derfor 

sætte fokus på området og belyse idéer til at komme momskarrusellerne til livs.   

                                                
6 Bilag 1 – Budgetoversigt 2, August 2012 
7 Bilag 5 – På rejse i Europa 2012-13 
8 Bilag 6 – Dansk rekordmoms tiltrækker momssvindlere 
9 Bilag 7 – EF-domstolen baner vejen for nye skattemuligheder 

Figur 1: Statens indtægter 
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Det er forfatternes antagelse, at der umiddelbart er fire parter, der er potentielle opdagere af en 

momskarrusel. De fire parter er: 

• SKAT   
• Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) 
• Firmaet, der utilsigtet bliver viklet ind i karrusellen 
• Revisor  

 
Forfatterne af denne afhandling har revisorbaggrund og har ofte mødt en forventning om, at alle fejl 

og alt svindel opdages. Bl.a. derfor må man, uanset om dette er retfærdigt eller ej, spørge sig selv 

som revisor, hvad man kan gøre for at opdage og modarbejde bl.a. momskarruseller. Dette både 

som revisor for et firma, der utilsigtet bliver viklet ind i en karrusel, men også hvis man bliver 

revisor for et selskab, der tilsigtet er en del af svindelnummeret. Af samme årsag vil det være 

revisors vinkel, der fokuseres på i denne afhandling. Målet med afhandlingen vil derefter være at 

undersøge, hvilke faresignaler revisor bør reagere på og komme med forslag til andre redskaber, der 

kan tages i brug fremadrettet.   

 

1.3.Problemformulering.

På baggrund af ovenstående problemstilling er følgende problemformulering opstillet:  

 

Hvordan og i hvilket omfang kan revisor inddrage handlinger i sin revision rettet mod opdagelse og 

forebyggelse af momskarruseller? 

 

For at besvare problemformuleringen stilles følgende underspørgsmål:  

• Hvilke faresignaler har været kendetegnene i tidligere sager om momskarruseller, 
og hvilke tiltag har disse medført? 

• Hvilke handlinger foretager revisor på nuværende tidspunkt? 
• Hvordan bør revisor ifølge gældende regulering reagere på faresignalerne?  
• Kan ændret regulering i fremtiden modvirke momskarruseller og hvordan? 

 .
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1.4.Metode.

For at løse problemformuleringen opbygges afhandlingen på følgende måde:  

 
 

2!Teori!

• Til! løsning! af! problemformuleringen! er! baggrundsviden! nødvendig.! Derfor!
indledes!akandlingen!med!at!klarlægge!momsens!historie!i!Danmark!og!ll!dels! i!
EU.!Ligeledes!beskrives!de!nugældende!regler!i!Danmark!og!ll!dels!i!EU.!Grænsen!
mellem!brug!og!misbrug!af!systemet!beskrives!også!i!afsnimet,!som!afslumes!med!
en!gennemgang!af!den!tekniske!opbygning!af!en!momskarrusel.!

3!Gamle!sager!

• For! at! forbedre! fremlden! er! det! nødvendigt! at! lære! af! forlden.! Derfor! er!
relevante!sager!udvalgt!ll!analyse!med!formålet!at!forstå,!hvad!der!er!foregået!i!
disse! sager,! og! hvilke! faresignaler! der! har! været! i! sagerne.! Hvis! faresignaler! i!
ldligere! sager! kan! idenlficeres,! kan! det! angive! hvilke! faresignaler,! der! skal!
reageres! på! i! fremlden! for! at! undgå! svindel.! Ligeledes! undersøges! det,! hvilke!
lltag! disse! sager! allerede! har! medført.! Deme! afsnit! har! ll! hensigt! at! svare! på!
problemformuleringens!første!underspørgsmål.!

4!Revisors!handleG
muligheder!

• Under!handlemuligheder!undersøges!det,!hvilke!berøringsflader!revisor!har!med!
selskaberne,! og! dermed! hvilke! handlemuligheder! revisor! umiddelbart! har! på!
nuværende! ldspunkt! for! at! opdage! momskarruseller.! Deme! vil! svare! på!
problemformuleringens!andet!underspørgsmål.!Der!vil! i!deme!afsnit!også!komme!
forslag! ll,! hvordan!momskarruseller! opdages! fremover,! således! at! disse! forslag!
kan!inddrages!i!interviews.!!Deme!ll!hjælp!for!at!svare!på!perde!underspørgsmål.!

5,!6,!7!Interviews!

• For!at!understøme!undersøgelsen!af!de! i! afsnit!3!klarlagte! faresignaler!og! for!at!
udvikle! forslag! ll! fremadremede! handlinger! opsllles! interviews! med!
repræsentanter! for! de! i! problemslllingen! idenlficerede! opdagere! af!
momskarruseller!med!undtagelse!af!revisor.!SKAT!repræsenteres!af!Økokrim,!SØK!
af!ledende!ressourcemedarbejder!på!området!og!selskaberne!af!en!momsekspert!
fra!Big!Four!med!indblik!i!flere!sager.!Interviewafsnimene!har!ll!hensigt!at!besvare!
problemformuleringens!første!og!perde!underspørgsmål.!!!

8!Opsamling!på!
interviews!

• Deme!afsnit!har!ll!hensigt! at! samle!op!på! informalonerne,!der!er! fremkommet!
under! interviewafsnimene,! samt! at! svare! på! problemformuleringens! første!
underspørgsmål.!
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 !

9!Rækkevidde!af!
revisors!arbejde!og!

ansvar!

• For!at!idenlficere!forslag!ll!fremldige!handlinger!på!faresignalerne,!undersøges!
det!hvilke!handlinger!Revisionsstandarderne!på!nuværende!ldspunkt!kræver!af!
revisor.! Deme! afsnit! har! ll! formål! at! svare! på! problemformuleringens! tredje!
underspørgsmål.!!

10!Fremlden!

• I!deme!afsnit!idenlficeres!forslag!ll!fremldige!handlinger!eller!lovændringer,!der!
kan! modvirke! momskarruseller! med! revisors! rolle! som! primært! fokus.! Deme!
afsnit!har!ll!formål!at!svare!på!problemformuleringens!perde!underspørgsmål.!

11!Interview!FSR!

• De! idenlficerede! forslag! i! afsnit! 10! forelægges! for! FSR.! FSR! og! forfamerne!
repræsenterer!revisorerne!og!er!dermed!den!sidste!opdager!af!momskarruseller!
som!klarlagt!i!problemslllingen.!!

12!Konklusion!

• Problemformuleringen!besvares!med!en!angivelse!af!hvordan'og'i'hvilket'omfang'
revisor' kan' inddrage' handlinger' i' sin' revision' re2et' mod' opdagelse' og'
forebyggelse'af'momskarruseller.!

13!Perspeklvering!

• I! perspeklveringen! berøres! forventningskløqen! for! at! diskutere,! hvilke!
forventninger! de! forskellige! parter! har! ll! hinanden,! og! hvorvidt! disse!
forventninger!indfries.!!

Figur 2: Metode opbygning 
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1.4.1!Målgruppe!

Afhandlingen er henvendt til medstuderende på cand.merc.aud. og revisorer i bred forstand.  Dette 

grunder i ønsket om større opmærksomhed omkring momskarruseller.  

!

1.4.2!Interviews!

For at kunne lave et samspil mellem opgaveløser og dem der interviewes, anvendes personlige 

interviews til fordel for spørgeskemaer. Personlige interviews kritiseres ofte for det faktum, at 

interviewer kan influere på den interviewedes holdninger.10 Dette anses ikke for at være et problem, 

da interviewet netop handler om sammen at finde faresignaler, som revisor bør reagere på og ikke 

nødvendigvis om at høre en uvildig holdning til, hvad revisor bør kigge efter. De spørgsmål, der 

stilles i interviewene, vil derfor hovedsagligt være åbne for at underbygge samspillet. De anvendte 

interviews kan derfor defineres som kvalitative interviews.11  

!

1.4.3!Udvælgelse!af!personer!der!interviewes!

Det er valgt at finde eksperterne indenfor de forskellige områder og dermed få de mest kvalitative 

input fremfor at få kvantitative input. Dette skyldes, at momskarruseller ikke er noget den gængse 

revisor/ skattemedarbejder/ SØK-medarbejder har tæt inde på livet i hverdagen, men derimod er 

noget, der ofte sendes videre til eksperter. Især hos SKAT og SØK er der få eksperter på området, 

og det vil derfor ikke bidrage til afhandlingen at interviewe andre end eksperterne. Hos SKAT og 

SØK er der rettet henvendelse til den relevante afdeling, og denne har formidlet kontakten til 

områdets eksperter, som i begge tilfælde har været villige til at stille op til interview. Hos SKAT var 

de tre førende eksperter fra ”Økonomisk kriminalitet” Mia Hansen, Reino Nielsen og Shila 

Bøgelund med til interviewet. Hos SØK var det ligeledes deres førende ekspert Per Varnholst, der 

stillede op til et interview. Per Varnholst var efterforsker i Gul Feber sagen, hvilket anses for 

relevant, da det er den største sag i Danmark. 

 

De selskaber, der ufrivilligt inddrages i en momskarrusel, har ikke en umiddelbar repræsentant, men 

vil repræsenteres af momseksperten Flemming Lind Johansen. Momseksperten er udvalgt på 

baggrund af hans erfaring fra ansættelse hos SKAT og som partner i to af ”Big Four” 

                                                
10 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, kapitel 9.1 – Personlige interviews, side 171 
11 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, kapitel 9.1 – Personlige interviews, side 167 
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revisionsselskaberne. Ligeledes er han lektor på CBS, hvor han underviser i moms og har skrevet 

indtil flere anerkendte bøger om moms.12 Der kan argumenteres for, at det ville give mere 

information at interviewe flere statsautoriserede revisorer, men FSR er revisorernes 

brancheforening og må antages at repræsentere revisorerne i bred forstand. Af denne grund er John 

Bygholm, formand for FSRs skatteudvalg udvalgt til interview.  

!

1.4.4!Rækkefølge!af!interviews!

For at få mest muligt ud af interviewene vælges det, at de laves i følgende rækkefølge: 

• SKAT  
• SØK 
• Momsekspert    
• FSR  

 

Som opfølgning på interviewene med SØK og momseksperten har vi efterfølgende sendt spørgsmål 

til SKAT for at spørge om deres holdning til de diskuterede emner. Det har desværre ikke været 

muligt at få svar indenfor tidsrammerne for afhandlingen. 

 

FSR repræsenterer revisionshusene, som er den vinkel, der lægges på afhandlingen, og dermed dem 

det forsøges at udvikle redskaber til i arbejdet imod momskarruseller. Derfor udføres interviews 

med FSR efter interviews med SKAT, SØK og momseksperten. Dette for at input fra SKAT, SØK 

og momseksperten kan tages med i interviews med FSR. Dette sikrer, at der kommes bredest rundt 

om problemformuleringen i interviewene. FSR har overordnet svaret på det væsentligste spørgsmål.  

                                                
12 Informationerne er indhentet på www.linkedin.com 
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1.5.Afgrænsning..

Umiddelbart kunne det være naturligt i en afhandling om momskarruseller at vurdere, hvor 

selskaberne, SKAT og bagmandspolitiet kunne øge indsatsten imod momskarruseller, men da den 

vinkel, der er lagt på afhandlingen, er revisors handlemuligheder, afgrænses der fra at gå i dybden 

med dette.  

 

Til trods for at momskarruseller går over landegrænser, tages der udgangspunkt i handlemuligheder 

for danske revisorer, hvorfor der ligeledes afgrænses fra at skrive om, hvilke muligheder revisorer i 

andre EU-lande har for at opdage momskarruseller.  

 

Et område indenfor moms, som ofte diskuteres i forbindelse med handel over landegrænser, er, om 

en transaktion kategoriseres som handel med en vare, en ydelse eller begge dele, når der kan være 

tvivl om dette. Sammensatte ydelser er ikke noget, der bearbejdes i dybden i afhandlingen, da der 

sjældent handles med disse i momskarruseller, og det derfor ikke vil være vigtigt for 

problemformuleringen.   

 

Momsregler for salg til private beskrives ikke, da svindlen allerede er foregået, på det tidspunkt 

transaktionerne når ud til private.  

 

Den viden, vi har omkring nogle af sagerne, stammer i høj grad fra avisartikler, hvor revisors rolle i 

sagen sjældent beskrives. Det kan derfor være svært at vide, hvilken rolle revisor har spillet i disse 

sager. Sagerne kan dog bidrage til besvarelse af andre dele af problemformuleringen. Det har ikke 

været anset væsentligt for problemformuleringen at følge op på udviklingen af sagerne 

efterfølgende for avisartiklerne. 

 

Et område, der ligger tæt op af momskarruseller, er leasingkarruseller, men da de ikke er opbygget 

efter helt samme metode, afgrænser vi os fra dette område. 

 

Der fokuseres hovedsagligt på revisors revision fremfor andre handlinger foretaget af revisor. 

Revisor kan ligeledes foretage review eller aftalte arbejdshandlinger, men dette vil ikke omtales i 

afhandlingen.  !
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1.6.Definitioner.og.forkortelser.

Revisor:    En person, der er ansat i et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma 

SØK:   Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet  

FSR:  Foreningen af statsautoriserede revisorer 

Direktivet:  Momssystemdirektivet 

ML:  Momsloven 

RL:   Revisorloven 

SEL:  Selskabsloven 

VIES:  VAT Information Exchange System 

Europol:  Det europæiske politisamarbejde 

KINFO-register: SKATs kontrolinformationsregister 

Big Four:  De fire førende revisionsselskaber i verden: Ernst & Young, Deloitte, 

PWC og KPMG 

Missing trader-selskab: Forklares i afsnittet ”Hvordan opbygges en momskarrusel” på side 28. 

Buffer-selskab: Forklares i afsnittet ”Hvordan opbygges en momskarrusel” på side 28. 

Broker-selskab: Forklares i afsnittet ”Hvordan opbygges en momskarrusel” på side 28. 

 

Synonymer: 

Omvendt betalingspligt: Reverse charge 

Missing trader-selskab: Skraldespandsselskab 

SKAT  Told & Skat 

Erhvervsstyrelsen Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S) 

Revisionsstandard  ISA 

 .
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1.7.Kildekritik.

I afhandlingen benyttes bl.a. sekundære kvalitative data, herunder artikler, bøger, tidsskrifter og 

anden tilgængelig litteratur.13 Avisartiklerne er ikke førstehåndsdata ligesom dommene, hvilket gør 

dem mindre valide. Artiklerne anvendes dog hovedsagligt som inspiration til, hvad der er oppe i 

tiden. Sagerne er i nogle tilfælde beskrevet på baggrund af artikler i aviser, da det ikke har været 

muligt at få domme på alle sager udleveret, idet agtindsigten forældes efter 1 år14. I avisartiklerne er 

der ikke så mange faktuelle oplysninger med som i dommene, men informationerne vurderes at 

være valide. EU-dommene anses derimod som særdeles valide, da de er gengivet nøjagtigt i forhold 

til dommernes udtalelser og er gennemgået af repræsentanter for EU landene inden publicering.  

 

Desuden benyttes primære kvalitative data i form af semistrukturerede interviews i forbindelse med 

afsnittene 5, 6 og 7. Interviewene er foretaget på de interviewedes arbejdspladser, således at de 

interviewede har følt sig godt tilpas og fri til at komme med sine uforbeholdne meninger. Interview 

med FSR er foregået via mailkorrespondance, da interview ikke var en mulighed.   

 

Interviewet med SKAT indeholdt tre medarbejdere frem for én. Det anses ikke for et problem, at 

disse medarbejdere havde mulighed for at influere på hinanden, men mere som en styrke at de 

kunne supplere hinanden.  

 

Interviewene er blevet optaget på lydfiler, hvilket kan have begrænset nogle interviewdeltagere i 

den information, de har stillet til rådighed for afhandlingen. Der er derimod mindre risiko for 

direkte urigtige oplysninger. Lydfilerne sikrer, at interviewene kan gennemgås nøjagtigt flere 

gange, hvilket minimerer risikoen for fejlciteringer.   

 

Ligeledes har de interviewede været begrænsede af kravet om tavshedspligt i deres respektive 

funktioner. Informationer indenfor tavshedspligten ville have været interessante for afhandlingen, 

men tavshedspligt kan ikke omgås. 

 

Validiteten af de primære og sekundære data, som benyttes i denne afhandling, vurderes i helhed 

som værende høj.  

                                                
13 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, kapitel 8.2 – En oversigt over dataindsamlingsteknikkerne, side 151 
14 Informationerne er indhentet på www.domstol.dk 
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2.Teori..

 

2.1.Historisk.udvikling.af.moms15..

Nedenfor er vist en overordnet tidslinje over momsens udvikling i Danmark. Dette afsnit vil 

beskrive denne tidslinje.   

 
3. Jul.  1967  Momsen kommer til Danmark 
1. Jan.  1973 Danmark siger ”ja” til EF  
1. Okt.  1978 EU’s 6. momsdirektiv implementeres i Danmark 
1. Jan.  1993 Det indre marked bliver en realitet 
1. Jul. 1994 Den danske momslov tilpasses (i højere grad) til 6. momsdirektiv 
1. Jan.  2007 1. og 6. momsdirektiv erstattes af ”Momssystemdirektivet” 
1. Jan 2010 ”Momspakken” ændrede regler for momsbeskatningsstedet for ydelser 
  samt momsrefusion   
 

Momsen blev indført i Danmark i 1967 som erstatning for omsætningsafgiften. Omsætningsafgiften 

blev pålagt i engrosleddet som en enkeltledsafgift, hvorimod momsen i dag pålægges transaktioner. 

Grundideen med moms er, at denne beskatter det endelige forbrug, og det enkelte omsætningsled 

afregner kun moms af den merværdi, der skabes i selskabet, heraf navnet merværdiafgift. Herved 

opnås neutralitetsprincippet, som teoretisk betyder, at erhvervslivet holdes neutralt for så vidt angår 

moms.  

 

Da momsen blev indført, var det til at starte med udelukkende varer, der var omfattet af momsen, 

hvorimod det kun var tjenesteydelser, der specifikt var nævnt i loven, der var underlagt momspligt. 

Momsen var på dette tidspunkt udelukkende en nationalt fastsat afgift uden legale bindinger ud over 

Danmarks grænser. Det blev dog ændret, da danskerne i 1973 stemte ja til at være medlem af EF og 

dermed senere EU. I 1978 implementeredes EU’s 6. momsdirektiv således i Danmark. 6. 

momsdirektiv havde til formål at harmonisere momsen indenfor EU. Ikke med hensyn til sats, da 

dette stadig skulle være op til de enkelte lande, men med hensyn til omfanget af momspligt og 

momsfritagelser. 6. momsdirektiv betød bl.a., at tjenesteydelser fremover som udgangspunkt blev 

momspligtige, og kun positivt nævnte tjenesteydelser kunne være momsfrie. Implementeringen af 

6. momsdirektiv var dog ikke enden på ændringer i den danske moms, da skatteministeriet flere 

                                                
15 Afsnittet bygger på Flemming Lind Johansen m.fl., Moms 1, Fradragsret, kapitel 1 – Momsen i Danmark, side 11-13  
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gange har måttet konstatere, at momslovens indhold ikke stemte overens med 6. momsdirektiv i 

forhold til, hvordan eksempelvis EU-domstolen fortolkede direktivet.  

 

I 2007 indførte EU direktiv 2006/112/EF (momssystemdirektivet) som erstatning for 6. 

momsdirektiv. Hvor 6. momsdirektiv var 38 artikler langt, var det nye og mere detaljerede direktiv 

hele 414 artikler og 118 sider langt.  Det nye direktiv havde både til formål at opdatere sprogbruget 

fra 6. momsdirektiv og tydeliggøre dette, men der var også ændringer i det nye direktiv i forhold til 

det gamle. Direktivet indeholder fælles bestemmelser om momspligtens omfang, momspligtig 

værdi og momsfritagelser.16 !

.

2.2.Momsen.i.Danmark.

Moms er således i dag, som beskrevet i forrige afsnit, en afgift, der pålægges i hvert omsætningsled. 

Det er en transaktionsbaseret afgift, som pålægges, når transaktionen foretages.  

 

Hvis følgende 4 betingelser er opfyldt, skal der lægges moms på en transaktion: 

1. Sælgeren skal jf. ML § 3 være en afgiftspligtig person (drive selvstændig 
økonomisk virksomhed) 

2. Der skal være foretaget levering mod vederlag jf. ML § 4. 
3. Den leverede vare eller tjenesteydelse må ikke være omfattet af en momsfritagelse 

i ML§ 13  
4. Der skal være tale om erhvervsmæssig afsætning  

 
Derudover er leveringsstedet jf. ML § 14 afgørende for, om momsen skal afregnes i Danmark. Er 

leveringsstedet  Danmark, skal momsen afregnes her, men mere herom i afsnittet ”Momsen i EU”.  

!

2.2.1!Afgiftspligtig!person!

Ved afgiftspligtig person forstås en juridisk eller fysisk person, som uanset stedet udøver 

selvstændig virksomhed (og dermed ikke er i lønmodtagerforhold). For at afgøre om der er tale om 

selvstændig økonomisk virksomhed, anvendes i Danmark som hovedregel personskattelovens 

regler, hvilket ikke er i modstrid med direktivets artikel 4 og 10.17 ML § 3 om afgiftspligtig person 

er en implementering af direktivets artikel 9. stk. 1.   

                                                
16 Flemming Lind Johansen, Momssystemsdirektivet 
17 Søren Engers Pedersen m.fl., Moms 2, Fritagelser og lønsom, kapitel 2.1.4 – Selvstændig virksomhed, side 16-18 
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2.2.2!Levering!mod!vederlag!

Der skal være sket levering af varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Dette vil være et salg eller 

en overdragelse mod betaling. Levering vil være sket, når retten til at råde som ejer er overdraget jf. 

ML § 11 stk. 2. Juridisk ejendomsret anvendes ikke, da dette forstås forskelligt i de forskellige EU 

lande. ML § 4 om levering mod vederlag er en implementering af direktivets artikel 2. stk. 1.  

!

2.2.3!Ej!omfattet!af!momsfritagelse!

Nogle former for omsætning er af forskellige grunde fritaget for moms jf. ML § 13. Derfor skal der 

ikke afregnes moms på disse. Dette gælder bl.a. indenfor sundhedsområdet, uddannelse og 

forsikring. ML § 13 modsvarer hovedsagligt artiklerne 131-137 i direktivet. En række af 

fritagelserne i ML § 13 er dog principielt momspligtige efter bestemmelserne i direktivet, men der 

er mulighed for, at medlemslandene kan opretholde fritagelserne for visse områder, hvilket 

Danmark altså har benyttet sig af. Dette gælder bl.a. personbefordring og bedemandsvirksomhed.  

!

2.2.4!Erhvervsmæssig!afsætning!

I Danmark anvendes også en betingelse om erhvervsmæssig afsætning, som har lovhjemmel i ML § 

1. Dette udtryk anvendes dog ikke i direktivet, da dette her er knyttet op på begrebet ”afgiftspligtig 

person”. En afgiftspligtig person kan godt have salg, der ikke er erhvervsmæssig afsætning jf. dansk 

definition. F.eks. er salg af privat bil ikke erhvervsmæssig afsætning. Formålet med og resultatet af 

den pågældende virksomhed er underordnet for, om aktiviteten er momspligtig. Der arbejdes 

dermed ikke med hobbybegrebet i momsens verden.  

 

Ved erhvervsmæssig afsætning forstås ikke selskaber med en omsætning under kr. 50.000. Disse 

kan dog vælge at lade sig frivilligt momsregistrere.   
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2.3.Momsen.i.EU..

Som beskrevet tidligere er der fælles og nogenlunde homogene regler vedrørende moms i EU. Der 

er nødt til at være fælles regler for, hvor en transaktion pålægges moms, når denne overskrider 

grænser. Dette sikrer, at der sker opkrævning af moms på alle transaktioner, og samtidig at der kun 

sker opkrævning ét sted.  

 

Den momsmæssige behandling af en transaktion/levering over grænser afhænger hovedsagligt af, 

om leverancen har karakter af en vare eller en ydelse. I direktivets artikel 14 (ML § 4) defineres en 

vare som ”et materielt gode” og levering af en vare som ”overdragelsen af retten til at råde over 

godet som ejer”. Modsætningsvis vil en tjenesteydelse så være alt andet end et materielt gode. For 

simplificeringens skyld betegnes tjenesteydelser ofte som alt andet end det, man kan komme på en 

lastbil og køre væk. Hvis man er i tvivl, om man har at gøre med en vare eller en ydelse, må man se 

på, om der er flere elementer, der hver for sig kan være enten en vare eller en ydelse Hvis det er en 

sammensat vare/ydelse, vurderes det, hvad der er hovedydelsen.  

 

I de efterfølgende afsnit ”2.4 Varer” vil momsreglerne i EU gennemgås, oversigtsfigurerne i 

afsnittene vil anvende farvekoder jf. figur 3. 

 
Figur 3: Farvekoder 

 !

EUGLand! Ikke!EUGland! Dansk!moms! Ingen!moms!! Anden!moms!
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2.4.Varer..

Momsbeskatningsstedet for en vare er der, hvor leveringsstedet forefindes. Momsbeskatningsstedet 

bestemmes derfor af det fysiske vareflow. Beskrivelsen af momsbeskatningsstedet for varer er i 

dansk lovgivning beskrevet i ML § 14 og fra EU’s side beskrevet i direktivets artikel 31. Hvis varen 

ikke forsendes eller transporteres, ses der på, hvilket land varen er i på leveringstidspunktet, altså 

tidspunktet hvor retten til at råde som ejer overgår. Der hvor varen befinder sig, skal den 

momsbeskattes. Hvis en vare forsendes eller transporteres, momsbeskattes den der, hvor den 

befandt sig ved forsendelsens eller transportens påbegyndelse jf. direktivets artikel 32 stk. 1. Der 

findes dog en undtagelse for dette i direktivets artikel 33 stk. 1 litra a og b vedrørende varehandel 

indenfor EU, når varen transporteres til et andet EU land af sælgeren, køberen eller for en af disses 

regning.18  

!

2.4.1!EUEhandel!

Hvis et dansk selskab køber en vare fra et andet EU-land, f.eks. et tysk selskab, vil påbegyndelsen 

af forsendelse eller transport oftest starte i Tyskland, hvorfor der jf. ovenstående umiddelbart ville 

skulle tysk moms på denne. Når transaktionen sker mellem 2 EU lande gælder det imidlertid jf. 

artikel 33, stk. 1 litra a og b i direktivet om nul-moms, at der ikke skal moms på denne, da det er 

mellem 2 lande i EU. Leveringsstedet er stadig Tyskland, men momsbeskatningsstedet vil være 

Danmark, og i stedet for tysk moms vil momsen være dansk erhvervelsesmoms jf. direktivets 

artikel 168 stk. 1. Pligten til at betale moms af transaktionen kan både påhvile sælger og køber og 

afhænger af købers momsmæssige status. Ved varer skelnes der mellem, om der sælges til en 

momsregistreret køber, en ikke-momsregistreret køber eller en privat.  

!

2.4.2!Momsregistreret!køber!

Er køberen momsregistreret som følge af sin erhvervsaktivitet, fritages sælgeren jf. direktivets 

artikel 138 stk. 1 (ML § 34 stk. 1 nr. 1) for pligten til at afregne moms. I stedet beregner køber 

erhvervelsesmoms jf. direktivets artikel 2 stk. 1, litra a, punkt i (ML § 46 stk. 2). Såfremt køber 

opfylder sit lands betingelser for momsfradrag, vil denne kunne fradrage erhvervelsesmomsen. 

Erhvervelsesmomsen afregnes i så fald ikke, men angives på momsangivelsen både under EU-køb 

                                                
18 Flemming Lind m.fl., Moms 4, International handel, kapitel 2.2.1 – Fastlæggelse f momsbeskatningsstedet ved 
varehandel i EU, side 29 
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og købsmomsen. Dette giver samme effekt, som hvis varen var købt i Danmark, hvor der betales 

moms, men selskabet også havde fået fradrag for denne igen.  

 

 

 

 

Sælger har samtidig pligt til at oplyse myndighederne om hvilke kunder i andre EU-lande, der er 

solgt varer til uden moms. EU salgsangivelserne, der gælder både varer og tjenesteydelser, laves 

månedsvis og indeholder identifikation af kunder gennem disses momsnumre. Sælger angiver 

således, hvor meget denne har solgt til andre EU-lande (rubrik B). Køber angiver, hvor meget denne 

har købt fra andre EU-lande (rubrik A).19 Selskaber i en momskarrusel vil være momsregistrerede. 

!

2.4.3!Handel!med!3.!lande!!

Det følger af direktivets artikel 146 stk. 1 litra a og b (ML § 34 stk. 1), at hvis varer føres ud af EU, 

lægges der ikke moms på disse, idet de ikke indgår i EU’s økonomiske kredsløb.  Dette gælder, når 

sælger, eller nogen for dennes regning, udfører varer til steder udenfor EU. Dette gælder ligeledes 

både for selskaber og for privatpersoner. 

 

 

 

 

Hvis der købes varer udenfor EU, og forsendelse eller transport starter her, vil der skulle afregnes 

dansk importmoms jf. direktivets artikel 70. Momspligten indtræder, når varen er indfortoldet til fri 

omsætning.  

 

 

 

  

                                                
19 Månedlig listeindberetning træder i kraft 1. juli 2011  

EUGland!
Eks.!Tyskland!

EUGland!
Eks.!Danmark!

Dansk!!moms!
Erhvervelsesmoms!

EUGland!
Eks.!Danmark!

Ikke!EUGland!
Eks.!Kina!

Ingen!!moms!

Ikke!EUGland!
Eks.!Kina!

EUGland!
Eks.!Danmark!

Dansk!!moms!
Importmoms!

Figur 4: Salg fra Tyskland til Danmark, momsregistreret køber 

Figur 5: Salg fra Danmark til Kina 

Figur 6: Salg fra Kina til Danmark 
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2.5.Tjenesteydelser.

Ydelser behandles i ML § 15 til 21D. Tilsvarende regler findes i direktivets artikel 9. Indtil 1. 

januar 2010 var leveringsstedet for ydelser bestemt af, hvor sælger havde sit etableringssted eller 

bosættelsessted. Der gjaldt således en fællesregel for afgiftspligtige og ikke afgiftspligtige personer.  

Eftersom samhandlen var stigende over en årrække, og teknologien udviklede sig, ændredes 

mønsteret for handel med ydelser, og der blev bl.a. bedre mulighed for levering af fjernydelser.  

 

Derfor blev der pr. 1. januar 2010 med EU’s momspakke (direktiv 2008/8/EF) indført nye regler for 

salg til afgiftspligtige personer. For at sikre at en ydelse momsbelægges, der hvor den udnyttes, er 

det nu købers etableringssted, der er afgørende for momsen. For at undgå en omfattende 

administration ved at en sælger skal registrere sig i alle lande, der sælges til, har man indført pligt 

for køberen til at afregne momsen, i daglig tale omvendt betalingspligt. For at sikre at køberen rent 

faktisk afregnede momsen, indførte man en indberetningspligt for sælgerne via EU 

salgsangivelsen.20 En af grundene, til at indføre nye regler i momspakken vedrørende omvendt 

betalingspligt på tjenesteydelser, var at modarbejde momskarruseller, idet dette medførte, at 

tidspunktet for købers afregning af moms og opnåelsen af fradrag var det samme. Leveringsstedet 

for ikke afgiftspligtige personer er uændret. Da tjenesteydelser ikke kan anvendes i 

momskarruselsager grundet omvendt betalingspligt, gennemgås disse regler ikke yderligere.   

                                                
20 Bygger på Flemming Lind m.fl., Moms 4, International handel, kapitel 4 – Leveringsstedet for tjenesteydelser, side 
55-87 
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2.6.Grænsen.mellem.brug.og.misbrug.af.systemet.

Af afsnit C.4 i momsvejledningen 2011-2 af 15. juli kan det læses at: 
”Fordele som følger af momslovens bestemmelser, herunder reglerne om fradrag, kan ikke gøres gældende, når de 
transaktioner m.v. der begrunder denne ret udgør et misbrug”  
 
Grænsen mellem brug og misbrug af momssystemet kan være flydende. Principielt er udnyttelse 

med henblik på at opnå en afgiftsfordel i orden, mens der kan være tale om svig, hvis 

hovedformålet er at opnå en afgiftsfordel, der strider imod normale forretningsmæssige 

dispositioner. Dette ses oftest ved transaktioner af kunstig karakter, eller når der er juridiske og/eller 

personlige forbindelser mellem aktørerne. I momskarruseller vil begge dele oftest være tilfældet. 

Det er altså okay at momsplanlægge, men ikke at momsunddrage eller lave fiktive eller kunstige 

transaktioner.21 

 

For at tydeliggøre grænsen mellem brug og misbrug kan der hentes hjælp i praksis fra EF 

domstolen. I C-255/02, også kaldet Halifax dommen, kan det læses, at for at konstatere et misbrug 

skal følgende betingelser være opfyldt22: 

• De omhandlede transaktioner – selvom de betingelser der er fastsat i de relevante 
bestemmelser er formelt overholdt – ville indebære, at der blev opnået en afgiftsfordel, som 
det ville stride mod formålet med disse bestemmelser at tildele. 

• Det skal tillige fremgå af en samlet række objektive omstændigheder, at hovedformålet med 
de omhandlede transaktioner er opnåelsen af en afgiftsfordel.  
 

Der ses altså på, om hovedformålet med transaktionerne er afgiftsfordelen frem for at drive 

forretning. Afgiftsfordel som hovedformål strider mod opbygningen af momssystemet, hvorfor 

dette ikke accepteres.   

                                                
21 Bilag 8 – Plancher fra undervisning i moms på CBS 
22 C-255/02, Præmis 74 og 75 
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2.7.Hvordan.opbygges.en.momskarrusel.

Det kan være større eller mindre beløb, der bliver svindlet for i en momskarrusel. Men det 

grundlæggende er, at denne handelskæde udelukkende er oprettet med svindel for øje. 

Momskarrusellerne fungerer grundlæggende på den måde, at det ene selskab i karrusellen får penge 

tilbage i moms, mens et andet selskab oparbejder en stor momsgæld for derefter at gå konkurs og 

aldrig indbetale momsen.  

 

Den moms et selskab skal afregne til SKAT er den udgående moms fratrukket den indgående 

moms. Så for at skabe et selskab, som ’lovlydigt’ skal have moms retur fra SKAT, og et selskab 

som kan oparbejde momsgæld, skal der skabes et selskab med hovedsagligt indgående moms og et 

andet selskab med hovedsagligt udgående moms. For at dette kan lade sig gøre, skal en 

momskarrusel oprettes således, at den krydser landegrænser. 

 

Nedenstående figur viser hvordan en momskarrusel fungerer. 

 
Figur 7: Momskarrusel 

Hvis  Selskab 

DK A havde 

betalt moms, 

som det 

burde, ville 

afregningen 

for de tre 

selskaber 

samlet gå i 

nul, som den 

burde.  
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Selskab DK A køber varer fra et andet EU-land. Selskab DK A skal derfor i henhold til 

lovgivningen ikke afregne moms af dette køb (der skal dog angives erhvervelsesmoms). Selskab 

DK A pålægger moms på salget til Selskab DK B, men har ikke tænkt sig at indbetale momsen til 

SKAT. Selskab DK A kan derfor, idet de sælger varerne videre, sælge varerne billigere end evt. 

konkurrenter. Selskab DK A vil i en momskarrusel oftest betegnes som et ”missing trader-selskab”.  

 

Selskab DK B sælger varerne videre til Selskab DK C med overskud og afregner momsen korrekt. 

Selskab DK B fungerer på denne måde som et helt normalt og legalt selskab og hjælper på denne 

måde med til at sløre momskarrusellen. I dette eksempel er der kun én mellemhandler, nemlig 

Selskab DK B, men der kunne sagtens være tale om flere mellemhandlere med det formål at sløre 

svindlen yderligere. Selskab DK B betegnes ofte i en momskarrusel som et ”buffer-selskab”. 

 

Selskab DK C sælger varerne til et andet EU land og har dermed kun indgående moms. Selskab DK 

C angiver korrekt moms til SKAT og modtager på denne måde moms retur. Selskab DK C betegnes 

ofte som et ”broker-selskab” og kan enten være vidende om intentionerne med transaktionerne eller 

være et legalt uvidende selskab. Køber i et andet EU land skal afregne erhvervelsesmoms. Man 

angiver i EU salgsangivelserne, hvem man har solgt til i EU uden moms.  

 

Idet både Selskab DK B og Selskab DK C afregner moms korrekt, er det beløb, som SKAT og 

dermed statskassen snydes for, den moms, som Selskab DK A ikke afregner. I dette eksempel bliver 

SKAT altså snydt for kr. 21.250. Denne handelskæde kan nå at blive gentaget mange gange og 

dermed bliver svindlen til særdeles store beløb. 

 

Typisk vil denne momskarrusel foregå mange gange i løbet af kort tid, da momskarrusellen vil være 

i fare for at blive opdaget i forbindelse med fristen for angivelse af moms. Selskab DK A vil derfor 

hurtigt gå konkurs, og et ny selskab vil tage dets plads i momskarrusellen. Selskab DK A vil typisk 

kun eksistere i kort tid helt ned til 2 mdr. Af samme årsag bliver Selskab DK A også kaldt 

”skraldespands-selskabet” eller missing trader-selskab. Ofte er disse selskaber oprettet af en 

stråmand, som ikke nødvendigvis kender den fulde sammenhæng i momskarrusellen, men som 

lægger navn til oprettelsen af selskabet.23   

                                                
23 Bilag 9 – Moms-karruselsvig – en svigsmetode, der eskalerer 



Side 30 af 219 

 

En momskarrusel kan, som i dette tilfælde, være opbygget som en cirkel, hvor samme vare kører i 

ring op til flere gange. Dette kaldes en ægte momskarrusel. Momskarruseller kan også være uægte 

momskarruseller, hvis varerne ikke ender tilbage hos den oprindelige sælger. Dette vil være 

tilfældet, hvis Selskab DK C solgte til selskaber udenfor momskarrusellen eller til private 

forbrugere. Legale selskaber kan ufrivilligt blive en del af både ægte og uægte momskarruseller. 

Derudover findes også papirkarruseller, hvor der ikke sker en fysisk varetransport, men hvor det 

udelukkende er fakturaer, der sendes rundt.24 

 

De typiske varer, der florerer i en momskarrusel, er varer, der er dyre og lette at omsætte, såsom IT-

udstyr, ure og mobiltelefoner. Dette skyldes, at der skal handles hurtigt og for mange penge i en 

momskarrusel, inden den bliver opdaget. Desuden kan ikke-håndgribelige varer være nemmere at 

svindle med, og disse vil derfor kunne bruges i momskarruseller. CO2 kvoter er et eksempel på ikke 

håndgribelige varer, som tidligere har været benyttet i stort omfang i momskarruseller. 

 

At Danmark har en af de højeste momssatser i Europa på 25 % 25 gør Danmark til et attraktivt sted 

at oprette momskarruseller.26 Selskab DK A, som ikke har tænkt sig at indbetale moms til SKAT, 

kan, jo højere momssatsen er, hurtigere skabe en stor fortjeneste. Hastigheden af handlerne er en 

meget vigtig faktor i momskarrusellerne. Et andet forhold, der har indflydelse på, hvor 

momskarruselsvindlere slår til, er adgangen til at åbne og lukke selskaber. Dette har sat England i 

fokus for svindel, da der her har været nem adgang til åbning og lukning af selskaber.27   

 

Momskarruseller kan være svære at opdage og stoppe pga. den korte levetid for skraldespands-

selskabet og revisors begrænsede mulighed for at opdage dem. Det kan derfor være nemmest at 

prøve at undgå, at de bliver oprettet. Forslag til handlemuligheder for opdagelse af momskarruseller 

og bedre samarbejde mellem revisor og SKAT vil blive beskrevet i afsnit 10. 

  

                                                
24 Bilag 9 – Moms-karruselsvig – en svigsmetode, der eskalerer 
25 Bilag 5 – På rejse i Europa 2012-13 
26 Bilag 6 – Dansk rekordmoms tiltrækker momssvindlere!
27 Bilag 7 – EF-domstolen baner vejen for nye skattemuligheder 
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3.Momskarruselsager..

For at give et indblik i de sager, som er foregået i Danmark indtil nu, er de følgende sager udvalgt. 

Gul Feber er udvalgt, da det er den største sag om momskarruselsvindel i Danmark. Skrotsagen fra 

Maribo er udvalgt, idet det var den første momskarruselsag i Danmark. Sagen om Preben 

Hollænder Laugesen er udvalgt, da der her bliver nævnt noget om svindlerens forhold til revisor. 

Sagen om Hans Christian Hersom Kold og LSR af 11/2-11 er udvalgt, da dette er sager, hvor vi har 

fundet dommene på dem. Kvotesvindel er den type momssvindel, der senest har betydet store tab 

over Europa. EU dommene Optigen m.fl. og Kittel m.fl. er udvalgt, da de ved afsigelse af dommene 

var banebrydende på området. Sagerne er skrevet ud fra artikler og domme fra Danmark og EU og 

skal forsøge at give et indblik i, hvordan sagerne er foregået og finde eventuelle gennemgående 

træk ved momssvindlen. Dette for at undersøge hvordan de kan modvirkes i fremtiden.  

.

3.1.Gul.Feber.

Gul Feber er den største momskarruselsvindelsag i Danmark. I denne sag blev der svindlet for kr. 

180 millioner i moms.28 I løbet af 2003 og 2004 fungerede denne momskarrusel ved at importere og 

sælge mobiltelefoner, computerkomponenter (heriblandt CPU-processorer til computere) og 

lignende varer af høj værdi. Dermed typiske varer i en momskarrusel. Momskarrusellen foregik 

over flere lande i både EU og Asien, og den moms, man undlod at afregne, blev ført via banker i 

udlandet til egne konti.29 Inden SKAT nåede at få sin moms, var selskabet altså blevet tømt for 

penge. Det var netop på grund af importen af varer fra Hong Kong, at denne momskarrusel blev 

døbt Gul Feber.30 

 

Yderligere var politiet af den opfattelse, at momskarrusellen havde sammenhæng med en stor sag i 

England, hvor der var et momstab på GBP 5 milliarder om året og mistanke om, at 2.500 personer 

stod bag.31 Momskarrusellens to hovedbagmænd, Martin Mathiasen fra Danmark og Patrick Major 

Lee fra Singapore, mødte hinanden i England, hvor de blev nære venner og sammen begyndte 

momssvindel i 2003 og 2004. Selskabet Comitel fungerede som broker-selskab i momskarrusellen 

og handlede med mobiltelefoner og it-komponenter. Klaus Ulrik Hansen, som var 

                                                
28 Bilag 10 – "Gul Feber"-sagen om momssvig for 184 mio. kr. (momskarrusel) 
29 Bilag 2 – Operation »Gul Feber« til eksamen i byretten 
30 Bilag 4 – Martin Matthiasen - sigtet for Gul Feber 
31 Bilag 2 – Operation »Gul Feber« til eksamen i byretten 
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forretningsudvikler i Comitel, var involveret i svindlen. Han påstod, at han ikke kendte til den 

momskarrusel, som selskabet var blevet involveret i. Men da han personligt havde fået GBP 50.000 

fra momskarrusellen, blev også han dømt i sagen. Comitel blev samtidig stillet overfor et krav om 

tilbagebetaling af kr. 140 millioner.32 

 

Bagmandspolitiet begyndte sin efterforskning i 2005, hvor Patrick Major Lee blev arresteret i Paris. 

Ved arrestationen fandt politiet i hans computer afgørende beviser for danmarkshistoriens største 

sag om momskarruseller. På computeren lå der blandt andet handelsmønstre og oplysninger på 

handelspartnere i det konkursramte buffer-selskab Solid Trading. Selskabet gik konkurs med en 

momsgæld på kr. 30 millioner i 2004.33 Derudover lykkedes det politiet at genskabe en samtale på 

Microsoft Messenger mellem Martin Matthiasen og Patrick Major Lee.34 I denne belastende 

korrespondance skriver Matin Mathiasen blandt andet ”Vi vil smadre dette land, som ingen før har 

gjort” samt ”omkring den 10. april vil du være hr. 2,5 million! Britiske pund!”.35 

 

Sagen blev afgjort i Københavns Byret den 16. oktober 2006, hvor Byretten idømte historisk hårde 

domme til bandens bag- og stråmænd. Dette skyldtes de store beløb og systematikken i 

svindelnummeret, som var professionelt tilrettelagt.36 

 

Følgende blev dømt i sagen operation Gul Feber.37 

Patrick Major Lee Seks års ubetinget fængsel. Konfiskation af kr. 97 millioner  
Michael Andreasen Fire års ubetinget fængsel (Byretten), skærpet til fire år og seks måneder 

i Landsretten. Konfiskation af kr. 3,4 millioner  
Klaus Ulrik Hansen Fire et halvt års ubetinget fængsel (Byretten), skærpet til fem år i 

Landsretten. Konfiskation af kr. 2,2 millioner 
Daniel Jensen Tre et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af kr. 1,6 million og 

GBP 3,6 millioner   
John Paul Ryan To et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af kr. 1,6 millioner 
Casper Bagge To et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af kr. 350.000 
Jakob Nielsen To et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af kr. 190.000  
  

                                                
32 Bilag 11 – Operation Gul Feber 
33 Bilag 12 – Interpol har efterlyst denne it-dansker i årevis 
34 Bilag 11 – Operation Gul Feber 
35 Bilag 4 – Martin Matthiasen - sigtet for Gul Feber 
36 Bilag 11 – Operation Gul Feber 
37 Bilag 4 – Martin Matthiasen - sigtet for Gul Feber 
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Bagmanden Martin Matthiasen fik ikke en dom samtidig med de andre, fordi han gik under jorden, 

da politiet kom på sporet af sagen. Martin Mathiasen blev først anholdt i Thailand den 25. 

november 2009. 

 

Martin Matthiasen fik i 2010 sin dom på fem et halvt års fængsel. Martin Matthiasens forældre blev 

også i 2010 hver idømt et halvt års betinget fængsel for hæleri, da de havde modtaget kr. 340.000 

fra Martin Matthiasen38. 

 

Martin Matthiasen søgte efterfølgende om benådning hos Kriminalforsorgens klientkontor pga. 

hjertesvigt.  Han fik fire afslag, som blev begrundet med, at man kun benåder indsatte med en 

livstruende sygdom, hvor fængsling medfører en alvorlig helbredsforringelse. Til sin sygdom kan 

han få lægebehandling i fængslet 39 . Martin Matthiasen sagsøgte Kriminalforsorgen, men 

Københavns Byret gav den 24. august 2012 Kriminalforsorgen medhold, og Martin Matthiasen blev 

ikke benådet.40 

 .

                                                
38 Bilag 13 – Momssvindler i fængsel for importfup 
39 Bilag 14 – Hjertesvækket momssvindler skriver historie: Vil benådes i retten 
40 Bilag 15 – Momssvindler fik ingen benådning 
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3.2.Skrotsagen.fra.Maribo.

Den første sag om momskarruselsvindel i Danmark blev opdaget af SKAT (dengang Told & Skat) i 

1995. Svindlen foregik ved handel med jern- og aluminiumsskrot, og svindlerne unddrog 

statskassen for ca. kr. 100 millioner i moms.41 Handlen foregik mellem Danmark og Tyskland, og 

der var opbygget en konstruktion af ståmand og selskaber. 

 

Sagen kom for Byretten i 2003 efter flere års efterforskning. Her var der otte tiltalte, som blev 

idømt nedenstående straffe. Samtlige de dømte ankede sagen til Landsretten. 42  Sagen blev 

efterfølgende dømt i Østre Landsret i november 2005. Her blev straffen for de tre hovedbagmænd 

70 årige Jens Vilhelm Jørgensen, 47 årige Jan Oscar Jensen og 46 årige John Madsen skærpet. De 

fik både længere fængselsstraffe og større bøder.43  

 

Jens Vilhelm Jørgensen Fire års ubetinget fængsel og krav om tilbagebetaling af kr. 93 
millioner (Byretten), skærpet til fem års fængsel og krav om 
tilbagebetaling af kr. 97 millioner i Landsretten 

Jan Oscar Jensen Fire års ubetinget fængsel og krav om tilbagebetaling af kr. 88 
millioner (Byretten), skærpet til fem års fængsel og krav om 
tilbagebetaling af kr. 92 millioner i Landsretten. 

John Madsen Tre års fængsel og krav om tilbagebetaling af kr. 2,8 millioner 
(Byretten), skærpet til tre år og seks måneders fængsel og krav om 
tilbagebetaling af kr. 15 millioner i Landsretten 

To af de tiltalte Betingede fængselsdomme (Byretten) 

Tre af de tiltalte Frifundet (Byretten) 
 

John Madsen er tidligere idømt bøde for forurening som leder af selskabet Dansk Kabelskrot. 44 

Dansk Kabelskrot knuste brugte kabler om til genbrugsmaterialer og efterlod mange ton farligt og 

blyholdigt affald i store bunker. Selskabet blev lukket og ejeren John Madsen slap med en større 

bøde. Efterfølgende blev flere haver gravet op og renset på amtets regning.45 

  

                                                
41 Bilag 16 – Momskarruselsvig med ydelser – den nye svigtrend – hvad gør myndighederne? 
42 Bilag 17 – Lange udsigter til domme i kæmpe momssvindelsag 
43 Bilag 18 – Svindlede for 100 mio. kroner 
44 Bilag 17 – Lange udsigter til domme i kæmpe momssvindelsag 
45 Bilag 19 – Stadig påvirket af forurening 
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3.3.Preben.Hollænder.Laugesen.

I løbet af kort tid, fra efteråret 1999 til starten af 2001, lykkedes det Preben Hollænder Laugesen at 

svindle for kr. 68 millioner. Svindlen foregik ved, at Preben Hollænder Laugesen momsfrit købte 

elektroniske mærkevarer i Holland og Tyskland. Derefter videresolgte han det i Danmark men 

undlod at afregne momsen på kr. 68 millioner. Preben Hollænder Laugesen erkendte sig skyldig i 

momssvindlen. Efter hans mening tjente han ’kun’ kr. 6-7 millioner på svindlen, da resten var 

forsvundet, idet han videresolgte varerne med underskud, og en del var brugt til 

fragtomkostninger. 46  Foruden momssvindel har Preben Hollænder Laugesen også begået 

dokumentfalsk for at skjule sin momssvindel. Til sin revisor fremstillede han falske kontoudtog fra 

Danske Bank og falske fakturaer, der viste, at varerne var købt dyrere og solgt billigere, end de i 

virkeligheden var. Momssvindlen blev opdaget, da Preben Hollænder Laugesen ville veksle store 

kontantbeløb. Vekselkontoret, som fandt de store kontantbeløb usædvanlige, gav politiet et tip. 

Preben Hollænder Laugesen blev arresteret ved sin bopæl på Østerbro og erkendte selv 

momssvindlen.47 

 

I juni 2001 blev Preben Hollænder Laugesen i Københavns Byret idømt fem års ubetinget fængsel. 

Derudover blev han pålagt at tilbagebetale de kr. 68 millioner til SKAT (dengang Told og Skat). 

Preben Hollænder Laugesen slap dog for en tillægsbøde på kr. 67 millioner, som ellers var 

anklagerens krav. Det store beløb og systematikken i svindelnummeret var begrundelsen for den 

strenge fængselsstraf. "Det er en grov og professionel momsunddragelse, som er foregået i en 

længere periode," noterede anklageren. ”Og det var en skærpende omstændighed, at han fortsatte 

svindelen, selv efter at han havde været til møder med Told og Skat”.48 Derudover fik Preben 

Hollænder Laugesen i 2006 fire års fængsel for cigaretsmugling. Han fik også sammen med Bjarne 

Kirkeby en bøde på næsten kr. 10 millioner i told og afgift til staten.49 Han blev taget i forsøg på at 

smugle otte millioner Marlboro-cigaretter ind i Danmark ved at gemme dem i en container med 

klapstole.50 Det er uvist, hvorvidt der her er tale om en momskarruselsag, men idet der er tale om 

momssvig, hvor Preben Hollænder Laugesen er indehaver af et missing trader-selskab, er denne sag 

relevant.  

                                                
46 Bilag 20 – Dømt for momssvindel til 68 mio. kroner 
47 Bilag 21 – Fem år til momssvindler 
48 Bilag 20 – Dømt for momssvindel til 68 mio. kroner 
49 Bilag 22 – Cigaretsmuglere idømt fængselsstraffe 
50 Bilag 23 – Smuglere skal betale 10 millioner 
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3.4.Hans.Christian.Hersom.Kold51..

Denne momssvindel løb over perioden 2001 til 2008, hvor Hans Christian Hersom Kold købte raps 

i Tyskland og solgte det videre til en mølle på Fyn. Over årene importerede og videresolgte han 

raps for omkring kr. 100 millioner, men undlod at afregne momsen på omkring kr. 20 millioner.52 

 

Hans Christian Hersom Kolds mor Hilda Kold købte i 2005 ejendommen Pallisbjerg Hovedgaard 

for kr. 11 millioner gennem et anpartsselskab. I februar 2011 blev Hans Christian Hersom Kold ved 

retten i Holstebro idømt tre års fængsel for momssvindel. Udover tilbagebetaling af momsen på 

omkring kr. 20 millioner, blev Hans Christian Hersom Kold samtidig idømt en bøde på kr. 18,6 

millioner. Hilda Kold blev i samme omgang i retten i Holstebro dømt to års betinget fængsel samt 

konfiskation af kr. 1 million. Grunden til at Hilda Kold blev dømt var hæleri, da hun ejede 

Pallisbjerg Hovedgaard, som modtog millioner af det svindlede beløb. Selskabet Pallisbjerg 

Hovedgaard ApS blev udover konfiskation af kr. 11,5 millioner idømt en bøde på kr. 3 millioner.53 

 

I Byretten erkendte Hans Christian Hersom Kold sig skyldig, men efter dommens afsigelse valgte 

han at anke dommen og samtidig trække sin tilståelse tilbage.54 Samtidig ankede Hilda Kold og 

Pallisbjerg Hovedgaard ApS dommen. Sagen blev derefter ført i Vestre Landsret. Her blev det kun 

til endnu strengere straffe. I december 2011 blev Hans Christian Hersom Kold idømt tre et halvt års 

ubetinget fængsel, altså et halvt år længere end ved retten i Holstebro.55 Derudover fik Hans 

Christian Hersom Kold ved Landsretten frakendt retten til at være stifter, direktør, 

bestyrelsesmedlem eller medlem af listen i et selskab med begrænset ansvar. Frakendelsen gælder i 

fem år fra endelig dom. 

 

Hilda Kold blev i Vestre Landsret idømt en bøde på kr. 6,7 millioner. Selskabet Pallisbjerg 

Hovedgaard ApS blev idømt en bøde på kr. 6 millioner, altså en fordobling af bøden fra retten i 

Holstebro. Dommen i Vestre Landsret kan ikke ankes.56  

  

                                                
51 Afsnittet bygger på SKM2012.107.VLR 
52 Bilag 24 – Momssvindel sender mand tre år i fængsel 
53 Bilag 24 – Momssvindel sender mand tre år i fængsel 
54 Bilag 25 – Pallisbjerg: Svindel-dømt vil frifindes 
55 Bilag 26 – Strengere straffe i Pallisbjerg-sag 
56 Bilag 26 – Strengere straffe i Pallisbjerg-sag 
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Det er usandsynligt, at Hans Christian Hersom Kold kan betale det store beløb tilbage til 

statskassen. Men angående pengene fra Hilda Kold gik SKAT efter anpartsselskabet, hvorefter 

Pallisbjerg blev solgt.57  

 

Det er uvist, hvorvidt der her er tale om en momskarruselsag, men idet der er tale om momssvig, 

hvor Hans Christian Hersom Kold er indehaver af et missing trader-selskab, er denne sag relevant.   

 .

                                                
57 Bilag 27 – Skat kan hente penge på Pallisbjerg 
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3.5.LSR.af.11/2S11.58.

Navnet på virksomhederne i denne sag er ikke offentliggjort, hvorfor synonymer er anvendt jf. 

dommen. 

 

Virksomhed1 A/S, som handlede med køb og salg af mobiltelefoner samt andre elektroniske 

komponenter såsom cpu'ere, ram-kredse m.v., blev stiftet den 1. juli 2002. Virksomhed1 A/S blev 

dog først anmeldt til registrering for moms den 1. juli 2003. Virksomhed1 A/S tog i 2006 

navneforandring til Virksomhed2 A/S. Selskabet blev taget under konkursbehandling i oktober 

2007.  

 

Virksomhed1 A/S havde i perioden 16. januar til 31. juli 2002 solgt mobiltelefoner til selskabet 

Virksomhed3 AS i Norge. Dette salg blev faktureret uden moms. Virksomhed3 AS solgte 

mobiltelefonerne videre til selskaber i England. Varerne blev transporteret direkte til en speditør 

beliggende i England. 

 

Virksomhed3 AS var ikke momsregistreret i England, men blev momsregistreret i Danmark med 

startdato den 1. april 2002 som udenlandsk virksomhed uden en herboende repræsentant. 

Skattecentret henvendte sig til de engelske myndigheder. Det viste sig, at de engelske selskaber var 

afmeldt fra registrering i den periode, hvori der var foretaget handler med Virksomhed3 AS.  

 

Hverken Virksomhed3 AS eller de engelske selskaber var momsregistreret i et andet EU-land på det 

tidspunkt, hvor Virksomhed1 A/S udstedte en faktura vedrørende salget af mobiltelefoner, eller på 

det tidspunkt hvor de blev leveret. 

 

De engelske selskaber blev af myndighederne i England betragtet som missing trader-selskaber. 

Selskaberne havde ikke angivet moms eller oplyst de engelske myndigheder om deres handel med 

såvel tredjelande som EU-lande. 

  

                                                
58 Afsnittet bygger på LSR2011.07-00502 
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Ifølge ML § 4, stk. 1 skal der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i 

landet. Det afgørende er altså leveringsstedet, som fastlægges i ML § 14 samt fritagelserne i ML § 

34. 

 

Betingelsen for momsfritagelse efter ML § 34 er, at varerne udføres af Danmark, og at erhververen 

er momsregistreret i andet EU-land. Virksomhed1 A/S solgte varerne til et norsk selskab og 

transporterede derefter varerne til en speditør i England. Der er ikke tale om en afgiftspligtig 

modtager i et andet EU-land, da den norske virksomhed, Virksomhed3 AS ikke er momsregistreret i 

England. Betingelsen var ikke opfyldt, og handlerne kan derfor ikke blive omfattet af ML § 34, stk. 

1, nr. 1. Leveringsstedet skal fastlægges efter hovedreglen i ML § 14, hvorefter leveringsstedet vil 

være Danmark. Der skulle dermed afregnes dansk moms efter ML § 4, stk. 1. 

 

Skattecentret forhøjede den udgående afgift med kr. 77 millioner. for leverancer til selskabet 

Virksomhed3 AS i Norge, hvor betingelserne i ML § 34 ikke var opfyldt. 

 

Handlen var led i en handelskæde, hvor der blev begået momssvig, og direktøren fra Virksomhed3 

AS blev den 6. februar 2007 idømt en fængselsstraf på 6 år for sin medvirken til den momskarrusel, 

som de i sagen omhandlede leverancer indgik i. 
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3.6.Kvotesvindel..

De seneste store sager indenfor momssvindel vedrørte CO2-kvotesvindel. Kvotesystemet blev 

oprettet for at hjælpe klimaet ved, at virksomheder fra rige lande investerede i CO2-besparende 

projekter i fattigere lande. Der har dog været en del svindel med dette system. Europol anslår, at kr. 

38 milliarder er stjålet fra de europæiske statskasser via momssvindel i forbindelse med vældige 

handler med kvoterne. Svindlen er sket ved momskarruselhandel med CO2-kvoter.59 

 

I hele Europa er sager under efterforskning, og hovedparten af disse sager har forbindelse til det 

danske kvoteregister.  Energistyrelsen, som driver kvoteregistreret, forlangte ingen identifikation fra 

personer og selskaber, der tilmeldte sig det danske register fra 2007 til 2009. Eftersom 

oplysningerne ikke blev kontrolleret, betød det, at enhver kunne lade sig registrere under falsk navn, 

fiktiv adresse, forkert telefonnummer og mailadresse. Det danske register blev derfor verdens 

største af sin art med 1.256 registrerede konti. Der er nu kun ca. 30 konti tilbage i registret.60 

 

PWC har udarbejdet en revisionsrapport, der citerer Europol for, at organiseret momssvindel som 

regel ikke står alene. "Denne form for svindel udføres ofte for at generere penge med henblik på at finansiere andre 

former for kriminalitet, så som narkosmugling, trafficking af mennesker, identitetssvindel, alkoholsmugling, 

forfalskninger og terrorhandlinger." Europol kæder den omfattende svindel sammen med organiseret 

kriminalitet. De enorme stjålne beløb er først og fremmest hvidvasket via banker i De Hollandske 

Antiller og de Forenede Arabiske Emirater. En stor del af CO2-svindlen er udført af pakistanske 

kredse centreret omkring London og Dubai.61 

 

En af de sager, der har kørt i Europa, vedrører den belgiske bank Fortis Bank NV. Den mistede over 

kr. 500 millioner på momssvindlere registreret i det danske register. I 2009 købte Fortis Bank NV 

CO2-kvoter til en pris, der lå lavere end sædvanligt. Svindlerne havde dog stjålet momsbeløbet, 

inden kvoterne blev solgt videre til banken.  Efterfølgende har det belgiske finansministerium rejst 

krav imod Fortis Bank NV for at få den svindlede moms tilbage. I sagen var to franskmænd 

Jonathan Uzan og Khalid Bhadyine og deres fælles firma Groupe Energie One mistænkt. Jonathan 

                                                
59 Bilag 28 – Hele kvotesystemet vakler derudad 
60 Bilag 29 – Lykke Friis og Troels Lund kulegraves i svindelsag 
61 Bilag 30 – Svindel via Danmark kan være brugt til terror 
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Uzan og Khalid Badyine havde begge oprettet adskillige forskellige konti i det danske 

kvoteregister.62 

 

I en anden sag med forbindelse til det danske kvoteregister blev seks personer fra Tyskland, 

Frankrig og Storbritannien sigtet for momssvindel med CO2-kvoter for over kr. 1,7 milliarder. 

Derudover efterforskes yderligere 170 personer samt to tyske skuffeselskaber, Roter Stern UG og 

Nexis Solar Technologies GmbH, som er registreret i det danske register.63 

 

Det, der gjorde handel med CO2-kvoter så attraktivt for svindlerne, var bl.a., at handlen foregik 

elektronisk, og at der var tale om store beløb. Dermed kunne meget store beløb genereres særdeles 

hurtigt. 

  

                                                
62 Bilag 31 – Snydt for en halv milliard 
63 Bilag 32 – CONNIES KVOTECIRKUS: Seks sigtet for milliardsvindel 
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3.7.Betydningsfulde.EU.domme..

Særligt 2 EU domme har haft indflydelse for modarbejdelsen af momskarruseller.  Den ene er de 

forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, også kaldet Optigen m.fl., som omhandler EU 

domstolens retningslinjer for at nægte fradrag hos en momskarruseldeltager, der ikke var bekendt 

med, at denne deltog i en sådan, oftest broker-selskabet. Den anden dom er de forenede sager C-

439/04 og C-440/04, også kaldet Kittel m.fl., som omhandler EU domstolens retningslinjer for 

nægtelse af fradrag hos en momskarruseldeltager, der var bekendt med eller burde være bekendt 

med, at denne deltog i en sådan. Tidsmæssigt lå Kittel m.fl. senere end Optigen m.fl. og kan til dels 

ses som en forlængelse af denne.  

!

3.7.1!Optigen!m.fl.!

Optigen Ltd mod Commissioners of Customs & Excise (C-354/03) – De engelske myndigheder 

Fulcrum Electronics Ltd mod Commissioners of Customs & Excise (C-355/03) 

Bond House Systems Ltd mod Commissioners of Customs & Excise (C-484/03) 

 

Selskabernes hovedaktivitet bestod i at indkøbe mikroprocessorer i UK og herefter videresælge dem 

til købere i andre EU lande. 64 De tre selskaber fremlagde følgende krav mod de engelske 

myndigheder: 

 

Optigen rejste krav om tilbagebetaling af indgående moms på GBP 7 millioner vedrørende juni 

2002 og GBP 13 millioner vedrørende juli 2002. Begge krav blev afvist i en afgørelse i oktober 

2002.65  

 

Fulcrum havde rejst krav om tilbagebetaling af indgående moms på GBP 7,2 millioner. De engelske 

myndigheder havde i november 2002 afvist GBP 2 millioner af dette krav. Yderligere havde de 

engelske myndigheder afvist GBP 1,1 millioner ud af et krav på GBP 4 millioner66. Modsat Optigen 

var Fulcrum således blevet godtgjort en del af den samlede indgående moms, mens Optigen var 

nægtet fradrag for hele beløbet.   

                                                
64 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 8 
65 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 9 
66 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 10 
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Det sidste selskab i sagen, Bond House, havde anmodet om tilbagebetaling af i alt GBP 16,3 

millioner for maj 2002, hvilket de i første omgang var blevet nægtet. Senere på året i september 

havde Comissioners dog tilbagebetalt GBP 2,7 millioner.67 

 

Årsagen til at selskaberne, der fungerede som broker-selskaber, blev nægtet fradrag var, at 

transaktionerne (handel med mikroprocessorer) indgik i en leveringskæde, hvori missing trader-

selskabet ikke svarede moms af transaktionerne. De engelske myndigheder anførte på denne 

baggrund, at transaktionerne indgik i momskarruselsvig.68 

 

Vedrørende Optigen og Fulcrum grundede nægtelsen af fradrag i, at selskaberne ikke havde 

modtaget leveringer, der skulle anvendes til momspligtig virksomhed, og at efterfølgende salg 

ligeledes ikke var økonomisk virksomhed, hvorfor der ikke var ret til fradrag.69 

 

For Bond Houses vedkommende nægtede man fradrag med den begrundelse, at formålet med 

leveringskæden alene var svig, hvorfor alle transaktionerne ikke havde reelt økonomisk indhold. 

Man mente derfor, at transaktionerne var helt udenfor momsanvendelsens område, og Bond House 

ikke havde ret til fradrag.70 

 

Optigen, Fulcrum og Bond House appellerede disse afgørelser til High Court of Justice71, som 

indbragte sagerne for EU domstolen.   

 

Det er i de præjudicielle spørgsmål anført af de engelske myndigheder, at Optigen, Fulcrum og 

Bond House ikke var vidende om den svig, der foregik.72  De engelske myndigheders begrundelse 

for at nægte de 3 selskaber fradrag byggede altså alene på, at de havde deltaget i en momskarrusel, 

og at transaktionerne ikke ansås for at være et led i økonomisk virksomhed.73 Spørgsmålet var 

dermed, om der kunne nægtes fradrag for transaktioner, hvori der ikke var begået momssvig, men 

som indgik i en række leveringer, hvor en anden transaktion var begået med svig for øje, når 

                                                
67 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 11 
68 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 12 
69 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 16 
70 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 20 
71 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 17 og 21 
72 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 22 og 23 
73 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 25 
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førstnævnte ikke vidste eller burde have vidst dette. Altså om leveringen kunne anses for at være 

foretaget af en afgiftspligtig person, og om transaktionen udgjorde økonomisk virksomhed, og 

dermed om muligheden for at fradrage den indgående moms kunne begrænses.74 

 

EU domstolen konkluderede, at begreberne levering af goder og afgiftspligtig person er af objektiv 

karakter, og bortset fra undtagelsestilfælde finder de anvendelse uanset de pågældende 

transaktioners formål og resultater.75 Det ville derfor være i strid med direktivet, hvis man tillod 

myndighederne at tage hensyn til hensigten hos en anden erhvervsdrivende i leveringskæden end 

pågældende afgiftspligtige person, når denne ikke havde eller burde have kendskab til momssvig 

hos andre i leveringskæden.76 Konklusionen kan umiddelbart synes meget fair, da bekæmpelsen af 

momskarruseller ellers ville pålægges virksomhederne frem for myndighederne, og det kan derfor 

diskuteres, om dette ville være i strid med retssikkerhedsprincippet.  

 

I sagen fremsættes at selskaberne, der påklager det nægtede momsfradrag, havde mange lignende 

transaktioner, som ikke var led i en momskarrusel, og dette kan have været medvirkende til at 

underbygge deres uskyld. Hvis der var tale om en virksomhed, som udelukkende handlede med ét 

selskab, der begik momssvig, kunne afgørelsen muligvis have været en anden.  

 

I sin risikovurdering af virksomheden vil revisor som udgangspunkt anlægge en betragtning om, 

hvorvidt selskabet er afhængigt af få kunder. Dette ses ofte som værende tilfældet i momskarrusel-

sager. I denne sag med de engelske selskaber er det meget tvivlsomt, om revisor kunne have 

opdaget noget usædvanligt, idet der var tale om én ud af mange transaktioner, samt at der ud fra EU 

domstolens vurdering ikke var grundlag for at konkludere, at de berørte selskaber selv var vidende 

om, at de indgik i en momskarrusel.   

 .

                                                
74 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 29 
75 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 44 og 45 
76 Forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Præmis 46 
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3.7.2!Kittel!m.fl.!

Axel Kittel mod Belgien (C-439/04) 

Belgien mod Recolta recyckling SPRL (C-440/04) 

  

Modsat Optigen m.fl. sagen var der i denne sag grund til at tro, at selskaberne vidste, at de var en 

del af karruselsvig. I begge tilfælde ville den belgiske stat ikke indrømme dem ret til at fradrage den 

indgående moms vedrørende transaktioner, der var led i ”karruselsvig”. 

 

Kittel sagen:  

Aktieselskabet Ang Computime Belgium (herefter ”Computime”) solgte edb-komponenter og var, 

ifølge de belgiske myndigheder, en del af en momskarrusel. Ydermere mente myndighederne, at 

leverancerne foretaget til Computime var fiktive. De belgiske myndigheder argumenterede for, at 

Computime var klar over, at de var en del af en momskarrusel. Af denne grund nægtede 

myndighederne Computime ret til at fradrage den afgift, der vedrørte disse transaktioner.77 De 

belgiske myndigheder fremsatte i 1997 et betalingskrav til Computime på EUR 6 millioner i 

tilbagebetaling af afgifter, som de uretmæssigt havde fået fradrag for og EUR 12 millioner i bøde.78 

Computime havde ved forskellige instanser appelleret dommen i 1999 og 2002 uden at få 

medhold.79 Derefter blev sagen appeleret til Cour de 

cassation.80 

 

Recolta sagen:  

Recolta sagen omfatter 16 luksuskøretøjer. Recolta 

betalte moms og fik fradrag for dette hos staten. Hr. 

Alliaud modtager moms fra Recolta, men har på intet 

tidspunkt betalt moms til Auto mail.81  

 

 

  

                                                
77 Forenede sager C-439/04 og C-440/04, Præmis 10 
78 Forenede sager C-439/04 og C-440/04, Præmis 11 
79 Forenede sager C-439/04 og C-440/04, Præmis 12 
80 Forenede sager C-439/04 og C-440/04, Præmis 13 
81 Forenede sager C-439/04 og C-440/04, Præmis 14 

Ingen moms 

Recolta erlægger moms, men Hr. Alliaud betaler ikke 

denne til statskassen 

Recolta sælger 
køretøjerne uden 
moms på 
baggrund af 
eksporttilladelse 

Selskab:!
Auto!
Mail!

Hr.!
Alliaud!Recolta!!

Figur 8: Ricolta sagen 
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Dette blev anset for en momskarrusel af de belgiske myndigheder, som fremsatte et betalingskrav 

mod Recolta på EUR 119.000 og en bøde på EUR 241.000.82 Recolta prøvede denne sag ved 

Tribunal de premiére instance de Verviers og fik medhold i, at der ikke var nogen grund til at 

antage, at Recolta og dets ledelse havde kendskab til, eller var bevidst om at være indblandet i en så 

udbredt momssvindel. Den belgiske stat appellerede denne dom til Cour d’appel de Liege uden at få 

medhold. For at få afklaret præjudicielle spørgsmål angående, hvornår der kunne nægtes ret til 

indrømmelse af fradrag, når selskabet anses for at være en del af momssvig og vidste eller burde 

vide dette 83, iværksatte den belgiske stat en appel ved Cour de cassation, som forelagde EU 

domstolen sagerne samlet.84 

!

3.7.3!Vigtige!afgørelser!i!dommene!

I denne dom henvises der til Optigen m.fl. dommen, og det stadfæstes, at såfremt der er tale om en 

virksomhed i god tro, vil der ikke kunne nægtes fradrag.85 

 

Til gengæld anføres det i præmis 59 og 61, at det tilkommer de nationale domstole at nægte at 

indrømme fradrag, såfremt det på grundlag af objektive momenter er godtgjort, at den 

afgiftspligtige vidste eller burde have vidst, at vedkommende ved sin erhvervelse af et gode deltog i 

en transaktion, der var led i momssvindel. Nægtelse af fradrag kan udføres, uanset om transaktionen 

opfylder de objektive kriterier, når der er tale om ”ond tro”. De objektive kriterier er levering af et 

gode, som er foretaget af en afgiftspligtig person, der optræder i denne egenskab, og som begrebet 

økonomisk virksomhed er baseret på.  

At der kan nægtes fradrag, såfremt man vidste eller burde vide, at man var led i en momskarrusel, 

gør, at erhvervsdrivende ikke bare kan handle med hvem som helst og lukke øjnene for, om der er 

et led i handelskæden, der ikke har tænkt sig at afregne salgsmoms. Samtidig ligger det endelige 

ansvar for at bekæmpe momskarruseller stadig hos myndighederne.  

                                                
82 Forenede sager C-439/04 og C-440/04, Præmis 16 
83 Forenede sager C-439/04 og C-440/04, Præmis 28 
84 Forenede sager C-439/04 og C-440/04, Præmis 18 og 19 
85 Forenede sager C-439/04 og C-440/04, Præmis 43, 44 og 45 
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3.8.Tiltag.som.sager.om.momskarruselsvindel.har.medført.

!

3.8.1!CO2!kvote!og!kredit!svindel!

For at undgå momskarruselsvig har en række europæiske lande indført relevante tiltag. 

Storbritannien har indført en 0-sats på CO2 kvoter og kreditter. For at gøre det mere ensartet har 

Storbritannien, Irland, Luxembourg, Tyskland, Østrig, Portugal og Danmark indført omvendt 

betalingspligt i løbet af 2010. I Danmark er der indført omfattende omvendt betalingspligt fra 9. 

april 2010. Det betyder, at det er køber, som skal afregne salgsmomsen, uafhængigt af om sælger er 

dansk eller fra et andet EU-land. Omvendt betalingspligt er normalt kun gældende, såfremt sælger 

er fra et andet EU-land. Derved kan den typiske momskarrusel, hvor svindleren foretager et salg til 

en køber og ikke efterfølgende afregner salgsmomsen til staten, undgås. De selskaber, som lovligt 

handler med CO2-kvoter, vil også få en sikkerhed for, at de ikke inddrages ufrivilligt i en 

momskarrusel. Derudover er der kommet bedre kontrol af, hvem der registres på listerne i 

Danmark.86 

!

3.8.2!Quick!Reaction!

Europa Kommissionen har den 31. juli 2012 fremsat et forslag om ændring af momsdirektivet, 

sådan at der indføres en quick reaction mekanisme til brug for bekæmpelse af momskarruselsvig. 

Formålet med quick reaction er en hurtigere og mere effektiv bekæmpelse af momskarruselsvindel. 

Baggrunden for dette forslag er, at der konstant dukker nye metoder og områder op for 

momssvindlerne, områder som medlemslandende på nuværende tidpunkt ifølge momsdirektivet 

ikke har mulighed for at indføre modforanstaltninger imod. For at kunne indføre 

modforanstaltninger såsom omvendt betalingspligt på et område, skal medlemslandene i dag først 

have ændret momsdirektivet eller have godkendelse til at fravige momsdirektivet. For at fravige 

momsdirektivet skal Kommissionen først fremsætte forslaget, som Rådet herefter enstemmigt skal 

vedtage. Denne proces kan tage mere end otte måneder. Da momssvindlerne handler hurtigt, særligt 

på de immaterielle varer, hvor der ikke skal transporteres fysiske varer rundt, kan der i en periode 

på otte måneder nå at ske store tab for medlemslandene. Ved at indføre quick reaction er håbet, at 

denne momssvindel minimeres.  

                                                
86 Bilag 29 – Lykke Friis og Troels Lund kulegraves i svindelsag 
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Forslaget lægger op til, at den nuværende procedure bevares, men at medlemslandene ved særlige 

lejligheder med grov svig har mulighed for at indføre omvendt betalingspligt på et område i en 

periode på op til et år. Det betyder, at mens beslutningen om fravigelse af momsdirektivet bliver 

gennemført i Kommissionen og Rådet, kan det allerede fungere i praksis i medlemslandene. Der er 

altså tale om et supplement til den nuværende procedure. 

 

For at benytte quick reaction skal der være tale om et massivt og pludselig opstået svig, som 

medfører store tab, og som ikke kan forhindres ved traditionel kontrol. Medlemslandet skal ansøge 

Kommissionen om at måtte benytte quick reaction til fravigelse af momsdirektivet. Kommissionen 

vil derefter enten godkende eller afvise fravigelsen af momsdirektivet efter quick reaction. Da 

Rådet ikke skal involveres i beslutningen, men det udelukkende er en beslutning, som træffes af 

Kommissionen, og ansøgningen kun gælder et medlemsland, så der ikke skal ske oversættelse til 

flere sprog, vil beslutningen fra Kommissionen kunne ske inden for en måned.  

 

I forslaget er den eneste modforanstaltning, som kan benyttes under quick reaction, omvendt 

betalingspligt. I fremtiden kan det måske blive nødvendigt at indføre andre modforanstaltninger 

under quick reaction. Hvis det bliver tilfældet, skal Kommissionen fremsætte forslag om andre 

modforanstaltninger, som Rådet herefter enstemmigt skal vedtage. Omvendt betalingspligt betyder, 

at i stedet for at sælger skal angive og betale den udgående moms, er det køber, der skal angive 

momsen. Køber vil på momsangivelsen angive beløbet både som udgående og indgående moms, og 

skal dermed ikke betale noget. Dette forhindrer momssvindlerne i at benytte dette område til 

momskarruselsvindel. At kunne indføre omvendt betalingspligt på områder med immaterielle varer, 

vil være et stærkt værktøj for SKAT i kampen mod momskarruseller. 

 

Ved at øge effektiviteten på momsområdet og skabe et mere robust momssystem i EU, ved bl.a. 

muligheden for at reagere hurtigere på momssvig, og dermed bekæmpelsen af momssvindlere, vil 

der ske en stigning i statsindtægterne. Momskarruselsvig medfører ikke kun momstab for 

statskasserne, men påvirker også konkurrenceevnen for de legale selskaber. Med handler på 

computeren, hvor der hurtigt kan svindles for enorme beløb, er et mere fleksibelt system som quick 

reaction en nødvendighed.   
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Ovenstående forslag er som tidligere nævnt fremsat den 31. juli 2012 af Europa Kommissionen. 

Herefter har forslaget været drøftet af Rådet den 4. december 2012. Rådet havde en debat omkring 

forslaget, som fokuserede på, hvorvidt det er Kommissionen eller Rådet, der skal have beføjelse til 

at give et medlemsland ret til at fravige momsdirektivet efter quick reaction mekanismen. Begge 

alternativer vil blive undersøgt nærmere, inden en afgørelse træffes. For at kommissionens forslag 

kan blive gennemført, kræver det høring af Europa Parlamentet og herefter vedtagelse i Rådet. Den 

7. februar 2013 er Europa Parlamentet kommet med en udtalelse og den 5. marts har forslaget været 

drøftet i Rådet for anden gang. Disse referater er endnu ikke offentliggjorte.87 Forslaget er ikke 

godkendt endnu, men forventes at blive godkendt evt. med rettelser omkring, hvem der har hvilke 

beføjelser. 

!

3.8.3!Handel!med!udlandet!

Listesystemet skiftede pr. 1. juli 2011 navn til EU salgsangivelse. EU salgsangivelsen skal 

indsendes en gang om måneden, hvorimod der via listesystemet skulle indberettes en gang i 

kvartalet. Dette giver mulighed for hurtigere at opfange og kontrollere oplysningerne. EU 

salgsangivelsen skal indeholde oplysninger om: 

• Salg af varer uden moms til kunder i andre EU-lande  
• Ydelser uden moms til købere i andre EU-lande, når køberen skal betale erhvervelsesmoms 

ved købet af ydelserne 
!
Samtidig med indførelsen af EU salgsangivelsen blev momsangivelsen pr. 1. juli 2011 udvidet med 

en ekstra rubrik B. Ved at indføre den ekstra rubrik B kan SKAT bedre kontrollere, at 

momsangivelsen og EU salgsangivelsen stemmer overens. Momsangivelsen vil således have 

rubrikker, som vist på næste side i figur 9:88  

                                                
87 Seneste søgning er foretaget 20. maj 2013.  
88 Månedlig listeindberetning træder i kraft 1. juli 2011 
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Momsangivelse Indhold 
Rubrik A – varer Værdien uden moms af køb af:  

•   Varer fra andre EU-lande 
•   Udenlandske virksomheders installering og montering af varer her i landet 
•   Fjernsalg her til landet. (Feltet vedrører den udenlandske virksomhed, der er blevet 
registreret i Danmark for fjernsalg) 

Rubrik A – ydelse Værdien uden moms af køb af ydelser fra andre EU-lande 
Rubrik B – varer, EU-
salgsangivelse 

Værdien uden moms af salg af varer til momsregistrerede købere i andre EU-lande, 
hvor der skal indsendes EU-salgsangivelse 

Rubrik B – varer, ikke EU-
salgsangivelse 

Værdien uden moms af følgende salg af varer, hvor der ikke skal indsendes EU-
salgsangivelse:  
•   Salg af nye transportmidler til ikke-registrerede virksomheder og privatpersoner i 
andre EU-lande 
•   Installation og montering af varer i andre EU-lande 
•   Fjernsalg til andre EU-lande, hvor virksomheden er momsregistreret for fjernsalget 

Rubrik B – ydelser Værdien uden moms af salg af ydelser til andre EU-lande, hvor køberen er 
betalingspligtig for momsen 

Rubrik C Værdien uden moms af salg af andre varer og ydelser til købere her i landet, til andre 
EU-lande og til steder uden for EU 

Figur 9: Rubrikker i momsangivelsen 

!

3.8.4!Notifikationsregler!

I kølvandet på Optigen Ltd blev der fremlagt et lovforslag, hvori man ville lave indgreb på 

momskarruseller i Danmark. Dette var lovforslag 145 af 25-01-2006, som introducerede 

notifikationsreglerne og indførte muligheden for solidarisk hæftelse.89  Notifikationsreglerne blev 

lavet, for at selskabet ikke kunne påberåbe sig ”god tro”.  

 

I ML § 81 om straffebestemmelser, står der således i § 81 stk. 5:  
”§ 81. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt 
Stk. 5. Den, der som led i virksomhed aftager varer eller ydelser på sådanne fordelagtige vilkår, at den pågældende 

indser, at leverandøren eller yderen ikke vil opfylde sin forpligtigelse til at medregne vederlaget til afgiftstilsvaret eller 
til rettidigt at afregne afgiftstilsvaret, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf 
er forskyldt efter straffelovens § 289. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen bøde.” 
  

I nogle tilfælde vil SKAT få mistanke til et selskab. Hvis dette sker, kan SKAT gå ud og advare 

kunderne med en såkaldt notifikation imod at handle med pågældende selskab. Hvis de lader dette 

stå overhørigt, kan de risikere at hæfte solidarisk ved momssvindel.   

                                                
89 Bilag 33 – Forslag til Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om næringsbrev til fødevarebutikker, 
lov om restaurations og hotelvirksomhed mv. og lov om miljøbeskyttelse 
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I ML § 46 om betalingspligtige personer, står der således i § 46 stk. 5:  
§ 46. Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og 

ydelser her i landet. Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når 
Stk. 8. En virksomhed, der leverer varer med leveringssted her i landet, jf. kapitel 4, som den har købt af en 

virksomhed, som har erhvervet varerne fra udlandet, jf. kapitel 3, eller som den har købt af enhver anden virksomhed i 
senere indenlandske transaktionsled, hæfter solidarisk for betaling af afgiften. Virksomheden hæfter solidarisk med den 
virksomhed, som er betalingspligtig for afgiften af det indenlandske salg, når denne forsætligt eller groft uagtsomt ikke 
er blevet afregnet til told- og skatteforvaltningen, jf. kapitel 15. Hæftelsen er dog betinget af, at 
1) told- og skatteforvaltningen har konstateret, at den pågældende virksomhed tidligere har købt varer som beskrevet i 
1. og 2. pkt., hvor afgiften af det indenlandske salg ikke er blevet afregnet, 
2) den pågældende virksomhed har modtaget en notifikation fra told- og skatteforvaltningen efter stk. 9 og 
3) den pågældende virksomhed groft uagtsomt eller forsætligt ikke har overholdt påbuddene i en gældende notifikation. 
 

Hvis SKAT har mistanke om, at et bestemt selskab er led i en momskarrusel, advarer SKAT som 

beskrevet ovenfor selskabet således, at de herefter er i ond tro og hæfter solidarisk, hvis de fortsat 

medvirker i momskarrusellen. Sammen med notifikationen får selskabet en tjekliste med punkter, 

det skal være opmærksomt på for ikke at blive en del af en momskarrusel.90 Hvis et selskab får en 

notifikation gælder den efter Skattekontrollovens § 6 F stk. 3 i fem år med eventuel forlængelse i 

yderligere fem år. En notifikation vil være ledsaget af konkrete påbud. Påbuddene kan f.eks. være 

fysisk varekontrol og registrering af vareidentitet. Dette er for at undersøge, om det er de samme 

varer, der kører rundt i en karrusel. Et påbud kan derudover være, at selskabet skal være 

opmærksom på usædvanlige fakturerings-, betalings- og vareflow samt varer, der handles til priser, 

der afviger fra markedsprisen, og hvor der ikke er sammenhæng mellem varens pris, kvalitet og 

mængde. Påbuddene vil afhænge af en vurdering af selskabets konkrete forhold.91  

 

Et selskab, som er blevet notificeret, vil altid have underretningspligt og skal dermed underrette 

SKAT, såfremt det støder på de usædvanlige handelsforhold nævnt i kontrakten Dette er gældende 

både, hvis selskabet vælger at indgå i handlen eller ej.  

 

Ovenstående bestemmelser sigter direkte mod momskarruseller ved at sørge for, at der ikke bare 

kan vendes det blinde øje til leverandører, der ikke har reelle hensigter, selvom man ofte vil kunne 

købe billigere varer, da leverandøren ikke har intentioner om at betale momsen.   

 

Det skulle vise sig, at dette initiativ blev forstærket af Kittel-dommen, som blev afgjort ved EU 

domstolen cirka et halvt år senere. Den helt store hjælp til SKAT i Kittel-dommen var, at den gav 

                                                
90 Bilag 34 – Checkliste fra SKAT 
91 Inddrivelsesvejledningen 2012-2, kapitel M.1.6 Hæftelse for virksomheder, der deltager i en momskarrusel 
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mulighed for at kræve solidarisk hæftelse, selvom der ikke var givet advarsel. SKAT kunne nægte 

fradrag med det samme og var ikke nødsaget til at vente på, at der var konstateret et tab.92 

Yderligere fik SKAT mulighed for at suspendere 21 dages fristen for undersøgelse af forholdene 

omkring en momsrefusion. Dette er indarbejdet i opkrævningslovens § 12 stk. 2.  
§ 12. 1) Hvis en virksomheds tilsvar af skatter og afgifter m.v., der opkræves efter reglerne i denne lov, for en 
afregningsperiode er negativt, udbetales beløbet til virksomheden. Det samme gælder, når virksomheden ved en fejl har 
indbetalt for meget, eller når en godtgørelse eller lignende, som skal modregnes i virksomhedens tilsvar, overstiger 
tilsvaret. Beløb under 50 kr. udbetales ikke. Er der tale om beløb vedrørende indeholdt A-skat og 
arbejdsmarkedsbidrag, sker der kun udbetaling, hvis disse beløb tilsammen overstiger 50 kr. 

Stk. 2. Såfremt angivelsen henholdsvis indberetningen til indkomstregisteret af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt. er 
modtaget rettidigt, sker udbetaling efter stk. 1 senest 3 uger efter modtagelsen af angivelsen henholdsvis indberetningen 
for den pågældende periode. Såfremt tilbagebetalingen skyldes en fejl i indbetalingen, tilbagebetales beløbet senest 3 
uger efter, at virksomheden har gjort told- og skatteforvaltningen opmærksom på fejlen, eller told- og 
skatteforvaltningen har konstateret fejlen. 
 
Såfremt SKAT har brug for oplysninger fra f.eks England, er der svarfrist på 3 mdr., hvorfor 

udskydelse af 21 dages regelen er nødvendig. Et selskab kan risikere, at udbetalingen tilbageholdes 

i 2-5 mdr.93    

                                                
92 Bilag A – Interview med SKAT   
93 Bilag A – Interview med SKAT  
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3.9.Delkonklusion.

Det, der har været kendetegnende i de tidligere sager, og dermed er faresignalerne i disse, er at 

momssvindlerne er personer, der svindler med hvad som helst. De kunne lige så godt have svindlet 

med noget andet, nu var moms bare en mulighed. Preben Hollænder Laugesen blev efter hans 

momssag også taget for cigaretsmugling, og Martin Mathiasen forsøgte at komme ud af sin 

fængselsstraf pga. påstået sygdom. Derudover er det indtrykket, at det er personer, der svindler 

gentagne gange, og dermed har en kriminel baggrund. Dette var tilfældet i skrotsagen fra Maribo, 

hvor John Madsen tidligere var dømt for forurening. Da materialet på tidligere sager ikke er 

fyldestgørende på området for faresignaler, vil spørgsmålet blive taget med videre i interviews. 

 

En yderligere opdager af momskarruseller blev identificeret i sagen om Preben Hollænder 

Laugesen, hvor vekselkontoret var dem, der kontaktede politiet.  

 

De tiltag, identificeret i forbindelse med tidligere sager, der er indført for at forhindre eller opfange 

momskarruselsvindel, såsom omfattende omvendt betalingspligt på CO2 kvoter, quick reaction 

mekanismen, EU salgsangivelsen, notifikationsreglerne, er alle tiltag målrettet mod SKAT. Sagerne 

har dermed ikke medført ændrede retningslinjer for revisors arbejde.  
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4.Revisors.handlemuligheder.imod.momskarruseller..

!

4.1.Revisors.berøringsflader.i.et.selskabs.livscyklus.

Revisor har i forbindelse med et selskabs livscyklus forskellige berøringsflader (eller mangel på 
samme) med selskabet. Nedenfor er de grundlæggende af disse berørt. 
!

4.1.1!Fravalg!af!revision!

Ifølge Erhvervsstyrelsen kan selskaber fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke 

overskrider to af følgende tre grænsestørrelser på balancedagen:94 

• en balancesum på kr. 4 millioner 
• en nettoomsætning på kr. 8 millioner 
• et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret 

 
Det fremgår ligeledes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, at man allerede ved stiftelsen af et selskab 

kan fravælge revision Man skal dog vælge en revisor, såfremt man det første år overskrider to af de 

ovenstående grænser. Disse grænser, og det at man allerede ved stiftelsen kan fravælge revision, 

efterlader stadig plads til at svindle for forholdsvis betydelige summer, uden at revisor vil have 

chancen for at opdage dette. Sagerne, der er beskrevet i forrige afsnit, involverer dog betydeligt 

større grænseværdier, hvorfor fravalg af revisor ikke her har været muligt. Noget kunne derfor tyde 

på, at fravalg af revision i mindre selskaber ikke har noget at sige for momskarruselsvindel. 

!

4.1.2!Accept!af!kunden!!

Hvis man som revisor er vidende om, at ledelsen ikke har den fornødne integritet, må man ikke 

acceptere revisionsopgaven. Dette er beskrevet i ”retningslinjer for revisors etiske adfærd”, som er 

afledt af RL, ifølge hvilken revisor skal leve op til den til enhver tid gældende ”god revisionsskik”.   

                                                
94 Bilag 35 – Fravalg af revision 
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4.1.3!Konkurs!inden!revision!!

Revisor når i nogle tilfælde ikke at revidere selskabet, før dette er gået konkurs. Revision skal 

foretages én gang om året og udføres indenfor 5 mdr. efter regnskabsårets afslutning.95 Ved første 

regnskabsår kan selskabet have et regnskabsår på op til 18 mdr.96, hvorfor revisor i nogle tilfælde 

kan revidere selskabet op til næsten 2 år efter regnskabsårets start. Da vi fra sagerne ved, at missing 

trader-selskabet ofte eksisterer i ned til et par måneder, er det næsten umuligt for revisor at opdage 

svindel i disse selskaber. 

!

4.1.4!Opløsning!af!selskab.!!

Ved en likvid opløsning af et selskab, kan dette gøres på én af følgende to måder. Man kan enten 

benytte reglerne i SEL § 217-221, hvorefter der meddeles til Erhvervsstyrelsen, at selskabet 

indtræder i likvidation. Dette meldes yderligere til alle kendte kreditorer, og der indrykkes et 

proklama i Statstidende, hvor kreditorer har 3 måneder til at gøre deres krav gældende. Alternativt 

kan reglerne i SEL § 216 anvendes. Disse vedrører en såkaldt ”betalingserklæring”, som indebærer, 

at kapitalejerne indestår for ansvaret efter nedlukning. Kapitalejere afgiver her en erklæring overfor 

Erhvervsstyrelsen om, at al gæld er betalt. Samtidig indhentes en erklæring fra SKAT, også kaldet 

en skattekvittance, som meddeler, at der ikke er gæld til det offentlige. Skattekvittancen medsendes 

betalingserklæringen. Ved en betalingserklæring hæfter kapitalejerne personligt for den gæld, der 

måtte komme op af jorden senere.       

 

I forbindelse med opløsning af missing trader-selskaberne, vil selskabet ikke lukke og benytte 

reglerne om proklama i Statstidende eller lukke med en betalingserklæring. Missing trader-

selskaberne vil derimod blive tvangsopløst eller gå konkurs, fordi de ikke har kunnet betale deres 

moms. Revisor vil ikke være involveret. Det kan derfor ikke afvises, at nogle af de selskaber, der 

går konkurs, er involveret i svindel, uden at der er nogen, der opdager det.   

                                                
95 Årsregnskabsloven § 138 
96 Årsregnskabsloven § 15, stk. 2 
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4.2.Nuværende.opdagende.revisionshandlinger.

Jf. gældende regler skal revisor foretage en række handlinger, som måske kan være medvirkende til 

at opdage momskarruseller. Nedenstående er det klarlagt hvilke overordnede handlinger, der 

medvirker til opdagelse. De selskaber, revisor vil revidere, er buffer-selskaberne og broker-

selskaberne. 

!

4.2.1!ISA!315!–!Identifikation!og!vurdering!af!risici!for!væsentlig!fejlinformation!igennem!

forståelse!af!virksomheden!og!dens!omgivelser!

En af grundstenene i udførelse af en revision er ISA 315, efter hvilken målet for revisor er at 

”identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation på både regnskabsniveau og 

revisionsmålsniveau, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, gennem en forståelse af 

virksomhedens forhold og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol, for derved at skabe et 

grundlag for at udforme og implementere reaktioner på de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation”. En dybdegående forståelse af det reviderede selskab og transaktionerne i dette er 

således essentiel. Dette er for bl.a. at kunne identificere risici for fejl som følge af svindel, og 

dermed også om selskabet er medvirkende i en momskarrusel. Jo bedre forståelse revisor har for 

virksomheden, jo større chance er der for, at involvering i en momskarrusel opdages.    

!

!4.2.2!ISA!320!–!væsentlighed!ved!planlægning!og!udførelse!af!en!revision!

Udover forholdene med fravalg af revision og at mange selskaber vil være gået konkurs inden 

revisionen, er et andet problem i forhold til revisors opdagelse af momskarruseller, at revisor jf. ISA 

320 til hver en tid vil operere med et væsentlighedsniveau. Derfor vil der være nogle 

regnskabsposter og transaktioner, som revisor ikke vil revidere. Til trods for at revisor jf. 

Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 skal anføre supplerende oplysning i revisionspåtegningen, 

hvis der ikke er indberettet moms rettidigt97, kan væsentlighedsniveauet medvirke, at momsområdet 

i øvrigt ikke undersøges nærmere.   

                                                
97 Bilag 36 – Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen) 
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4.2.3!Kontrol!af!indberetning!af!moms!–!Erklæringsbekendtgørelsen!

Revisor skal jf. Erklæringsbekendtgørelsen under sin revision identificere, om der er indikationer 

for, at ledelsen kan ifalde ansvar og i så fald oplyse herom. Et område, hvor ledelsen kan ifalde 

ansvar, er, hvis selskabet har angivet moms for sent eller fejlagtigt. Det er dog ikke umiddelbart et 

krav, at revisor kontrollerer, at udestående moms er betalt. I praksis vil de fleste revisorer dog 

alligevel påse, at momsen også er betalt og ligeledes påse, at der forefindes en 

momssandsynliggørelse. Angives momsen ikke rettidigt, har revisor jf. Erklæringsbekendtgørelsens 

§ 7 stk. 2 meddelelsespligt til at afgive supplerende oplysning herom i revisionspåtegningen. 98 Det 

er dog ikke et krav, at dette samtidig meldes til SKAT. Kravet består alene i, at 

revisionspåtegningen indeholder en supplerende oplysning. Da regnskabet først skal indsendes 

maksimalt 5 måneder efter regnskabsafslutning, og det yderligere tager SKAT tid at gennemgå 

regnskaberne, vil selskabet sagtens kunne være lukket, inden det kommer til SKATs kendskab, at 

der ikke er angivet moms, eller i hvert fald ikke er angivet moms rettidigt. Et missing trader-selskab 

vil dog oftest ikke stifte bekendtskab med revisor, og andre selskaber i kæden vil ikke have grund 

til at angive momsen for sent eller forkert. 

!

4.2.4!Omsætning!

Et af de områder, der revideres, som kan indikere momskarruselsvig, er omsætningen. Under 

revision af omsætning vil det hovedsagligt være den regnskabsanalytiske revision, der vil få en 

advarselslampe til at blinke, såfremt selskabet er en del af en momskarrusel. Analytisk revision 

udføres i overensstemmelse med ISA 520. Ved den analytiske revision ses bl.a. på benchmarking 

med tidligere år eller selskaber indenfor samme industri for så vidt angår dækningsbidrag pr. 

produkt, debitorernes omsætningshastighed, procentvis nedskrivning til imødegåelse af tab m.v. 

Afvigelser i forhold til forventningerne skal undersøges nærmere. Dette gøres ved forespørgsel til 

ledelsen, eller hvis svaret herfra, sammenholdt med forståelsen af virksomheden, ikke er 

tilstrækkeligt revisionsbevis, ved at foretage yderligere revisionshandlinger. Lampen bør udover i 

de allerede nævnte tilfælde ligeledes blinke, hvis der kun sælges til én eller få kunder (andre 

selskaber i momskarrusellen). Dette forhold vil under alle omstændigheder falde revisor naturligt at 

spørge ind til, da der ellers vil være tale om en forretningsmæssig risiko i tilfælde af, at denne/disse 

kunde(r) ophører med at eksistere eller vælger en anden leverandør. Det samme gælder modsatrettet 

                                                
98 Bilag 36 – Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen) 
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for leverandørerne. Der kan dog være flere strategier, der ligger til grund for disse forhold, som ikke 

har noget med svindel at gøre, hvorfor revisor ikke nødvendigvis bliver mistænksom. 

!

4.2.5!Nuværende!reaktion!på!opdagelse!af!momskarrusel!

På nuværende tidspunkt skal revisor ved begrundet mistanke om en momskarrusel jf. RL § 22 

underrette ledelsen. Hvis ledelsen er en del af svindlen, eller ikke handler på revisors henvendelse, 

skal revisor underrette SØK. Det kan diskuteres, hvornår der er tale om begrundet mistanke, og 

hvor meget dokumentation man skal have, før SØK vil reagere på anmeldelsen. Processen for 

revisors reaktion på mistanke om en momskarrusel undersøges nærmere under interviewafsnittene. 

RL § 22 stk. 1 og 2 om ”Rapportering om økonomiske forbrydelser” er gengivet nedenfor:  
”§ 22. Indser revisor under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2 og 3, at et eller flere medlemmer af virksomhedens 
ledelse begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv, og har revisor en 
begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, skal revisor 
straks underrette hvert enkelt medlem af ledelsen herom. Underretningen skal indføres i revisionsprotokollen, hvor 
revisor fører en sådan. Har ledelsen ikke senest 14 dage herefter over for revisor dokumenteret at have taget de 
fornødne skridt til at standse igangværende kriminalitet og til at rette op på de skader, den begåede kriminalitet har 
forårsaget, skal revisor straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet om de formodede 
økonomiske forbrydelser. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse på forhold, der er omfattet af reglerne i lov om forebyggende 
foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. 

Stk. 2. Finder revisor, at underretning til ledelsesmedlemmerne vil være uegnet til at forhindre fortsat kriminalitet, 
skal revisor straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet om de formodede økonomiske 
forbrydelser. Tilsvarende gælder, hvis flertallet af virksomhedens ledelsesmedlemmer er involveret i eller har kendskab 
til de økonomiske forbrydelser..”  
 .
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4.3.Diskussion.af.mulige.forslag.til.opdagende.handlinger..

Dette afsnit er ment som opsamling og diskussion af foregående afsnit og er udtryk for egne 

holdninger. Det er hensigten, at disse emner medtages i interviews, og at de sammen med de øvrige 

fremkomne emner diskuteres senere i afhandlingen således, at de mest effektive tiltag identificeres. 

!

4.3.1!Fratagelse!af!ret!til!at!stifte!selskaber!

Da de tidligere sager giver et indtryk af, at momssvindlerne er personer, der svindler gentagne 

gange og med hvad som helst, ville man formodentligt kunne forhindre noget momssvindel ved 

hurtigere til at fratage personer retten til at eje selskaber. Man kunne også gøre det sværere for disse 

personer/tidligere kriminelle at oprette selskaber end for andre personer, ved at have særlige tiltag 

mod dem, der tidligere er dømt for svindel. Det kunne f.eks. være ved at kræve yderligere 

dokumentation ved indsendelse af regnskab eller en kortere momsperiode. Dette vil dog give 

problemer i forhold til hele den måde, som retssystemet er bygget op på, hvor man er uskyldig, 

indtil andet er bevist, og at man er en fri mand, når man har udstået sin straf. Man fratager folk 

retten til en ny chance og samtidig skelner man mellem dem, der tidligere har foretaget noget 

kriminelt og andre personer, hvilket er forskelsbehandling. Hvis man strammer kravene for at eje 

selskaber for alle, vil det medføre øgede administrationsomkostninger. Dette kan få iværksættere til 

ikke at starte op som selvstændige, hvis de føler, at det er alt for kompliceret. Her må man se på, om 

de øgede administrationsomkostninger er lavere for samfundet end den forventede merværdi ved at 

forhindre svindlerne i at eje selskaber. Det vil være interessant at drøfte med SKAT hvilke tiltag, 

der bliver gjort fra deres side, for at svindlere ikke stifter selskaber. Samtidig vil det også være 

interessant at spørge SKAT, hvilke personer de normalt har ekstra fokus på.  

!

4.3.2!Register!over!selskabsejere!

Man fik som tidligere nævnt indtryk af, at det var de samme mennesker, der gang på gang begik 

kriminelle handlinger. Derfor kunne det være interessant, om en del af revisionen kunne bestå i, at 

revisor så på et kartotek over, hvem der indenfor selskabsverdenen er forbundet med hvem. Dette 

kunne minde om www.BiQ.dk, men med den udvidelse, at de personer der tidligere har været 

mistænkt for svindel, eller som tidligere er dømt for svindel, vil have en advarsel ved siden af deres 

navn. Yderligere bør personer med konkurser bag sig have en advarsel stående. På BiQs 

hjemmeside kan man  bl.a. se stamdata om personer, firmaer og ejendomme. Ligeledes kan man se 



Side 60 af 219 

 

ejerforhold, regnskaber og nøgletal. Det interessante er dog især, at man kan se forskellige 

selskabers nærmeste kontakter.99  

 

Under revision af omsætning vil der, som beskrevet tidligere, blinke en advarselslampe, hvis der 

kun sælges til én eller få kunder. En måde at komme udenom dette vil være at splitte ejerskabet op 

på flere selskaber. Et yderligere tiltag kunne derfor være, at revisor kontrollerer, om flere af 

kunderne eller leverandørerne har samme ultimative ejer. I samme register kunne det noteres, om 

selskabets kunder eller leverandører er under konkurs. Et sådant register vil være interessant at 

diskutere med de interviewede.   

!

4.3.3!Udvidelse!af!momsangivelsen!

Et andet tiltag til minimering af momskarruselsvindel kunne være, at selskaberne først vil få 

udbetalt moms, når det modgående selskab har betalt. Dette vil være et større arbejde, da det kræver 

opgørelse af, hvem der har betalt hvilken moms og medføre store administrationsomkostninger hos 

SKAT. Selskaberne skulle, for at det kunne lade sig gøre, angive CVR numre på, hvem man har 

købt pågældende varer hos. Dette vil dog være et stort administrativt arbejde for selskaberne. Man 

kunne evt. udelukke det til kun at omhandle beløb over en vis størrelse, hvis man f.eks. skulle 

aflevere lister over transaktioner med kunder eller leverandører, som beløbsmæssig har en volumen 

på over 20 % af den samlede masse. Under interview med SKAT vil deres muligheder for 

tilbageholdelse af moms drøftes, samt om SKAT gennemgår handler over en vis størrelse, hvor 

selskaberne skal have penge retur. 

 

Det kunne også være en pligt, at man skulle lave lister over handler med virksomheder, hvor 

ledelsen m.v. er identisk. Det ville dog være nemt for selskaberne at undgå denne kontrol ved at 

indsætte andre selskaber i mellemleddene, så det selskab, der direkte handles med, ikke har samme 

personkreds i ledelse eller direktion. Ligeledes ville det være et stort administrativt arbejde for 

selskaberne.   

                                                
99 Et eksempel på netværksfunktionen taget på hjemmesiden er vedlagt i: Bilag 37 – Netværksfunktion på www.BiQ.dk  
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4.3.4!Andre!emner!til!diskussion!

Da det i afsnittet om sagerne har været svært at få detaljer om disse, vil det være interessant at 

spørge SKAT, SØK og momseksperten om, hvordan de historisk har opdaget momskarruselsager. 

Ligeledes vil det være interessant at spørge de interviewede, om de har forslag til opdagende 

handlinger, der kan gøres for at undgå momskarruseller.  

 

Et åbenlyst faresignal må være en høj omsætning pr. ansat. Derfor kunne det være interessant, at 

revisor lavede benchmarking på omsætning pr. ansat i forskellige brancher i forhold til 

konkurrenterne. Dette kunne evt. være en del af det føromtalte register. Det vil ligeledes være 

interessant at spørge SKAT, om de har brugt notifikationsreglerne fra Optigen-dommen og 

tilbageholdelsesreglerne i Kittel-dommen i deres kamp mod momskarruseller. Som beskrevet i 

afsnittet om opbygning af momskarruseller har man muligheden for, at varerne i en momskarrusel 

sælges billigere end ved normal handel, da man ikke afregner momsen.  Et forslag til en opdagende 

revisionshandling ville derfor være, at se på om bruttoavancen afviger fra normen i forhold til 

tidligere år eller andre selskaber.  .
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4.4.Delkonklusion.

Revisor har forskellige berøringsflader med mange selskaber. Samtidig er der nogle selskaber, som 

revisor aldrig bliver involveret i, enten grundet fravalg af revision eller på grund af opløsning eller 

konkurs inden revisionen. I de selskaber, revisor har kontakt med, foretager revisor i dag 

handlinger, som eventuelt ville kunne opdage momskarruselsvindel ved accept af kunden og ved 

revision.  

 

De handlinger, revisor foretager på nuværende tidspunkt, er ved accept af kunden at se på ledelsens 

integritet. Revisor må ikke acceptere revisionsopgaven, hvis ledelsen ikke har den fornødne 

integritet. 

 

Derudover skal revisor, når kunden er accepteret, inden sin revision, jf. ISA 315 ”identificere og 

vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation på både regnskabsniveau og revisionsmålsniveau”. 

Kendskab til selskabet skal således gøre det muligt at identificere risiciene for fejl i regnskabet 

herunder besvigelser, hvilket også dækker momskarruseller. Revision af omsætning er endnu en 

handling, som revisor foretager, som ville kunne opdage momskarruselsvindel. Revisor vil foretage 

regnskabsanalytisk revision jf. ISA 520, ved bl.a. at se på benchmarking med tidligere år eller andre 

selskaber indenfor samme branche af dækningsbidrag pr. produkt, debitorernes 

omsætningshastighed, procentvis nedskrivning til imødegåelse af tab m.v.  

 

Revisor skal jf. Erklæringsbekendtgørelsen under sin revision identificere, om der er indikationer 

for, at ledelsen kan ifalde ansvar og i så fald oplyse herom. Herunder om selskabet har angivet for 

sen eller fejlagtig moms. Der er dog regnskabsposter og transaktioner, som revisor ikke skal 

revidere, da revisor jf. ISA 320 opererer med et væsentlighedsniveau. 

 

Såfremt revisor opdager en momskarrusel, skal denne underrette ledelsen. Hvis ledelsen er en del af 

svindlen, eller ikke handler på revisors henvendelse, skal revisor underrette SØK. 

 

Til brug for interviewspørgsmål er følgende mulige fremtidige handlinger identificeret: Fratagelse 

af retten til at stifte selskab, register over selskabsejere, først udbetale moms, når modparten har 

betalt og benchmarking af nøgletal.   
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5.Interview.med.SKAT..

Dette afsnit bygger på et interview med Mia Hansen, Reino Nielsen og Sheila Bøgelund fra 

”økonomisk kriminalitet” hos SKAT. Nedenstående påstande vil derfor være udtalt af SKAT.100  

!

5.1.Gul.Feber.

Da det ikke har været muligt at rekvirere ”Gul Feber” dommen, var interviewet med SKAT en 

mulighed for at få en dybere forståelse for sagen. En af grundene til, at Gul Feber bagmændende var 

meget succesfulde med at svindle myndighederne, var ifølge SKAT, at de var særdeles 

organiserede. Missing trader-selskaber lever typisk en, tre eller seks mdr., afhængigt af deres 

momsafregningsperiode. Når det er tid til at angive og betale momsen, går de konkurs. En af de 

udspekulerede ting, som bagmændende i Gul Feber gjorde, var rent faktisk at angive momsen i 

missing trader-selskabet. På denne måde kunne missing trader-selskabet bestå længere end de 

normale 3 mdr. For at SKAT ikke skulle fatte mistanke om momskarruselsvig med det samme, 

konstruerede man noget, der skulle ligne udefrakommende begivenheder, der medførte, at man ikke 

kunne betale sin moms. Dette var bl.a. en forudbetaling af en leverandør, som man ”kendte og 

stolede på”, men hvor varerne så aldrig kom. Det smarteste ved at angive momsen var dog ikke, at 

man kunne øge levetiden for missing trader-selskabet, men at der ikke længere var tale om en 

momslovsovertrædelse. For at overtræde ML skal man jf. ML § 81 og straffelovens § 289 enten 

ikke angive momsen eller angive urigtige eller vildledende oplysninger, men dette var ikke tilfældet 

her. Her drejede det sig om manglende betalingsevne, hvilket jo ikke er strafbart. Muligheden for at 

lukke missing trader-selskabet var så at erklære det konkurs, hvilket resulterede i, at der kom et nyt 

selskab i stedet.   

 

SKAT kunne derfor ikke ramme selskaberne i første og andet forløb, hvor man ”bare havde 

betalingsproblemer”, men måtte vente til tredje og fjerde omgang, hvor man kunne bevise, at der 

var et mønster. Der var personer og mønstre for betalingsflow, der gik igen. Det blev dermed 

strafbart som bedrageri og organiseret skyldnersvig, og bagmandspolitiet tog derfor sagen. I Gul 

Feber sagen havde bagmændene sørget for, at broker-selskabet havde fået en ny direktør, og i 

straffesagen viste det sig, at han var en del af den kriminelle organisation. Han fik 5 års fængsel for 

dette, da han fik penge ved siden af fra bagmændene for at få det til at køre rundt.   
                                                
100 Bilag A – Interview med SKAT 
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5.2.Registrering.af.selskaber.

Et af de redskaber, der blev identificeret i afsnit 4.3.2, var et register over, hvem der har forbindelse 

til hvem i forretningsverdenen og med advarselslamper ved personer eller selskaber, som man bør 

være særligt skeptisk overfor. SKAT undrer sig over, at revisor ikke, ved skift af ledelsen i de 

reviderede selskaber, kontrollerer, hvem den nye ledelse er. Ved momsregistrering af et selskab 

oplyste SKAT, at de konsulterer deres registre, heriblandt KINFO registeret. I disse kan SKAT se, 

hvem der har forbindelse til hvem, og hvorvidt pågældende personer, adresser el. lign. har påført 

staten et tab tidligere eller er konsekvent dårlige betalere. SKAT har ikke lov til at registrere 

mistanker i dette register, da persondataloven ikke tillader dette, men udelukkende tillader at 

registrere forhold, der konkret er nævnt i lovgivningen. Persondataloven forhindrer ligeledes SKAT 

i at oplyse om deres registreringer, såfremt revisor eller andre spørger på disse. Hvis der er grund til 

bekymring, anvender de ”Trip, Trap, Træsko” reglerne, som betyder, at selskabet hhv. får forkortet 

afregningsperioden, krav om sikkerhedsstillelse efter opkrævningsloven eller nægtelse af 

registrering. SKAT skal her anvende det mindst indgribende skridt, der kan føre til det ønskede 

resultat.101 Trip, Trap, Træsko systemet er dermed et allerede eksisterende tiltag for det i afsnit 4.3.1 

identificerede forslag om fratagelse af retten til at eje selskaber.   

.

5.3.Faresignaler.jf..SKAT..

Under interviewet var det tydeligt, at SKAT ikke mente, at revisorerne deltog aktivt i bekæmpelsen 

af momskarruseller. Samtidig mente de ikke, at revisor var tilstrækkeligt skeptisk overfor deres 

kunder og burde lave mere dybdegående analyser. SKAT identificerede flere faresignaler, som 

revisor burde reagere på i højere grad. I samtalen blev der bl.a. snakket ud fra nedenstående figur: 

 
Figur 10: Momskarrulsel 

                                                
101 Bilag 38 – Når virksomheden anmelder sig til registrering  

UK! Danmark! Tyskland!1!

Tyskland!2!Tyskland!3!Frankring!

Tyskland!x!
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5.3.1!Faresignaler!i!missing!traderEselskabet!!

Oftest vil revisor ikke have kontakt til missing trader-selskabet, som er selskabet, der påfører 

statskassen tab, da det er her, bagmændene får likviditeten ud ad momskarrusellen. I nogle tilfælde 

vil revisor dog være inde over oprettelsen af selskabet. Dette kan f.eks. være for at syne så legitim 

som muligt.  

 

Nogle af de forhold, som SKAT ser på, burde revisor ifølge SKAT også reagere på. Har selskabet 

f.eks. adresse på et kontorhotel, hvor der måske endda ikke er plads til den slags virksomhed, som 

de har angivet som branchekode. Er der f.eks. tale om engroshandel, kan det undersøges, om der er 

tilstrækkelig lagerplads. Er der lavet optællingslister til at holde styr på lagervarerne? Er der sat 

programmer op til at tjekke kvaliteten af varerne, der modtages? Hvis der er tale om mobiltelefoner 

eller andre varer med særskilt identificeringsnummer (f.eks. Imei-nummer), kan der spørges ind til 

eventuelle scanningssystemer. Har nogle af bestyrelsesmedlemmerne adresse på et kontorhotel, bør 

der ligeledes være en rød lampe, der blinker. Revisor bør ifølge SKAT også undre sig, hvis en 

udlænding, der ikke taler dansk, vil oprette et selskab. Hvordan vil han handle her? 

!

5.3.2!Faresignaler!i!bufferEselskabet!

Revisor vil somme tider komme i buffer-selskaberne, måske kun ved stiftelsen af selskabet. Selvom 

man kun møder kunden én gang, bør man som revisor ifølge SKAT være opmærksom og se på, om 

kunden har erfaring med branchen, eller går denne måske fra kontanthjælp til at have selskab. 

Henviser kunden til en person i et andet land vedrørende de nærmere omstændigheder, kan det tyde 

på, at der er tale om en stråmand, og at der er noget galt. Man kan også se på, om kunden, der vil 

ind på det danske marked, kan tale dansk eller endda engelsk. Buffer-selskaber køber og sælger 

varer videre med lille fortjeneste og er udelukkende i kæden for at sløre svindelen.  
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5.3.3!Faresignaler!i!brokerEselskabet!

Broker-selskabet er der, hvor revisor har størst mulighed for at opdage en momskarrusel, og er der, 

hvor momsrefusionen sker. Broker-selskaberne vil typisk være veletablerede og oftest legale 

selskaber, hvor revisor kommer år efter år.    

 

Som revisor bør man ifølge SKAT helt overordnet være meget opmærksom på markante ændringer 

i broker-selskabet. Dette gælder især i de legale broker-selskaber, da broker-selskaber, der 

udelukkende har svigstransaktioner, generelt har ens transaktioner og dermed ikke afvigelser. I 

disse selskaber bør et lavt antal ansatte i stedet vække revisors opmærksomhed. 

 

De afvigelser, der kan ses i legale broker-selskaber, vil ofte være en eksplosiv udvikling. Det kan 

f.eks. være nye kunder, som tredobler omsætningen, eller store kunder på markeder, som 

virksomheden i øvrigt ikke har erfaringer med. I disse tilfælde bør revisor gå ind og se på selskabets 

”know your customer” program, hvis et sådant findes. I så fald vil man her have oplysninger om 

sine kunder, og det er interessant at se, om der ligeledes er lavet undersøgelser på denne nye 

”succeskunde”. Herunder ses bl.a. på, hvilke undersøgelser der er lavet af den nye kundes 

kreditværdighed, historie, leverings- og betalingsbetingelser, bestyrelse og bankoplysninger. 

Derudover kan det undersøges, hvorledes selskabet har planlagt at fastholde denne succeskunde 

således, at man kan fastholde sin omsætning. Især hvis broker-selskabet kun har to til tre kunder, 

eller ”succeskunden” dækker 80 % af omsætningen, vil det være betydningsfuldt at kunne holde 

fast på kunden.  

 

Et andet faresignal SKAT mener, at revisor bør reagere på, er såfremt, der handles til markant 

lavere priser end markedsprisen. Dette kan være en strategi for momssvindlere for at lokke broker-

selskabet ind i karrusellen. Missing trader-selskaberne og buffer-selskaberne vil ikke have noget 

problem med at sælge under markedsprisen, da de i forvejen ”sparer” momsen på varerne. 

Strategien med at sælge til lavere pris var især anvendt tidligere, hvor der solgtes til slutforbrugere i 

Danmark.  

 

Hvis der handles til en markant højere pris end markedsprisen, bør revisor ligeledes reagere. Dette 

kan nemlig tyde på, at der er tale om en organiseret og ægte momskarrusel, hvor kredsløbet er 

lukket og priserne pumpes op, hvilket betyder større avance og dermed højere moms.   
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Ved lageroptællinger kan der ifølge SKAT laves grundig stikprøvekontrol på lageret, hvis der er 

tale om fysiske varer. F.eks. bør der ikke være arabisk tastatur på telefoner, der er målrettet det 

danske marked. Ligeledes kan det kontrolleres, om der er danske strømforsyninger til elektroniske 

apparater.  

 

Et faresignal kan også være, som beskrevet under Gul Feber, at der skiftes ud i ledende stillinger. 

Det kunne være en ny direktør, salgschef eller lignende. Denne nye leder står måske hurtigt, evt. 

hjulpet af en assistent ansat på hans anbefaling, for 80 % af omsætningen. Skift i øvrigt personale, 

som ændrer omsætningen markant, kan ligeledes være et faresignal. Generelt er det et faresignal, 

hvis få medarbejdere genererer en urealistisk høj omsætning. 

 

Et andet område, der kan afsløre faresignaler, er selskabets økonomiske baggrund, herunder især 

likviditeten. Har virksomheden råd til at betale kr. 2 millioner hver uge/måned, eller har de ikke et 

finansieringsbehov, idet varerne bliver solgt, og de får pengene usædvanligt hurtigt fra de kunder, 

der genererer den største omsætning? Bestiller man varer uden at have en forsikring på leverancen, 

selvom man ikke har likviditet til at køre videre uden at kunne sælge varerne videre? Dette kunne 

tyde på, at man fokuserer mere på transaktionerne frem for varerne.  

 

Et andet faresignal er, at der ikke betales direkte til leverandøren, men at der betales til 3. mand 

(måske i et andet EU-land, selvom leverandøren er dansk) eller betales via betalingsplatforme som 

f.eks. finansnetbanken.dk. Dette set-up har SKAT tidligere set anvendt. Betaling via 

betalingsplatforme kan være et forsøg på at sløre svindelen. Især hvis der betales via 

betalingsplatforme på nogle kunder, men ikke på andre, bør revisor efter SKATs mening undersøge 

dette nærmere. Hvis nogle betalinger sker særligt hurtigt, kan dette også være et signal på, at man 

gerne vil køre pengene igennem systemet så hurtigt som muligt. Hvis nogle godkendelser i de 

interne kontroller systematisk springes over ved bestemte kunder, kan dette ligeledes være en ”rød 

lampe”.  

 

Som beskrevet flere gange er ændringer i handelsmønstre et faresignal. Typisk vil ændringerne 

være særdeles store. Et fra starten illegalt broker-selskab eller et broker-selskab, der er endt med at 

være viklet for meget ind i det kriminelle netværk, kan helt ændre karakter, hvis der f.eks. bliver 

indført omvendt betalingspligt i et land, eller hvis selskabet har fået en notifikation af SKAT. I disse 
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tilfælde er det set, at broker-selskabet går over til at være buffer-selskab, eller at hele 

momskarrusellen simpelthen bliver vendt om, så firmaet i stedet for at købe fra DK og sælge til 

Tyskland, går over til at købe fra Tyskland og sælge til DK. Hvis selskabet går fra broker-selskab til 

buffer-selskab, vil det gå fra at have høje avancer (så der kommer mange penge ind i karrusellen) til 

at have lave avancer i forhold til værdien af transaktionerne.   

 

Der findes legale broker-selskaber, som bliver misbrugt, men det kan diskuteres, om nogle broker-

selskaber burde stille spørgsmålstegn ved, om det, de er igang med, er legalt. De bliver dog 

formentlig lokket af høje avancer. Lederne i broker-selskabet bør kende prisniveauet, og bør derfor 

være mistænksomme overfor leverandører, der tilbyder særligt lave priser. Da broker-selskabet kan 

komme til at hæfte solidarisk, såfremt det har ignoreret en notifikation eller af andre grunde vidste 

eller burde have vidst, at der var tale om svig, bør det også gå til sin revisor, så snart en mistanke 

opstår. Bestyrelsen kan også være dem, der bør stille spørgsmålstegn til særligt gode udbytter, men 

det kan være nemmere at lukke øjnene, hvis der er mange penge i det.  

!

5.3.4!Yderligere!faresignaler!for!SKAT!

Interviewet gav ligeledes et indblik i, hvilke faresignaler SKAT reagerer på, udover dem der 

allerede er nævnt. I missing trader-selskabet ser SKAT på, om især nystartede virksomheder har en 

voldsom omsætningsstigning eller forespørgsel fra andre EU-udlande. Dette kan SKAT se i VIES 

systemet. SKAT ser ligeledes i Eurofisc systemet, som er et early warning samarbejde, hvor SKAT 

indenfor risikobetonede brancher udveksler hurtige early warning signaler og holder øje med, hvem 

der spørger, om en virksomhed i DK har et momsnummer.  

 

SKAT ser i buffer-selskaber på ovenstående faresignaler, men især på stor omsætning med lavt 

momstilsvar og virksomheder, der ændrer karakter markant. Dette kan f.eks. være at gå fra at 

foretage momsbetaling til at modtage momsrefusion.  

 

I broker-selskabet ser SKAT ligeledes på de ovenstående faresignaler, men de ser især på pludselig 

udvikling i omsætning og omsætning pr. ansat.  
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Såfremt SKAT får mistanke til et selskab, kommer det ud til en særlig overvågning. Dette kan også 

ske, hvis SKAT kan se, at ejerne af en virksomhed tidligere er gået konkurs med et eller flere andre 

selskaber.  

 

SKAT kan også benytte sig af notifikationsreglerne. De har dog ikke benyttet disse regler mere end 

ca. fem gange. Reglerne blev indført som værnsregel, men Kitteldommen gav mulighed for en 

umiddelbar fradragsnægtelse, hvilket er en hurtigere proces. SKAT vil typisk følge op med en 

notifikation, men problemet er, at der skal konstateres et tab, tabet skal lides, og først derefter kan 

der sendes en notifikation, som gælder på de efterfølgende tab. Der kan gives notifikation til en 

person såvel som til et selskab.   

 

5.4.Bedre.samarbejde.med.SKAT..

Et af de store ønsker fra SKATs side i forhold til revisor, er et bedre samarbejde ved mistænkelige 

forhold. Et er, at SKAT ikke mener, at revisor er kritisk nok i forhold til dennes kunder, men de er 

ligeledes bekymrede over, at i hvert fald de tre interviewede ansatte hos SKAT på intet tidspunkt er 

blevet alarmeret vedrørende en momskarrusel af en revisor. Det er derfor SKATs fornemmelse, at 

selv hvis en revisor får mistanke om en momskarrusel, bliver dette ikke meldt til SKAT. SKAT 

udtaler ligeledes, at der er sager, hvor de overvejer rådgiveransvar for revisor, og at disse sager ofte 

ender i Revisornævnet. Som det ser ud i dag, er det SKAT, der opdager momskarruseller - eventuelt 

med hjælp fra deres kolleger i andre lande. SKAT får heller ikke hjælp af virksomheder, der 

opdager, at de utilsigtet bliver en del af svindel. Det er deres fornemmelse, at disse virksomheder 

blot stopper samarbejdet med svindelselskabet.  

 

Revisors normale kommunikationsvej til offentlig myndighed er revisionspåtegningen, og det er 

her, revisor har pligt til at gøre opmærksom på forhold, der ikke er, som de bør være. Ifølge SKAT 

er revisionspåtegningen imidlertid ikke et tilstrækkeligt værn mod momskarruseller, eftersom 

revisor oftest kun vil påtegne broker-selskabet, men til tider også buffer-selskaberne. Broker-

selskabet kan være legalt eller et svindelselskab, men i begge tilfælde vil der sjældent være 

problemer med momsen. Hvis der er tale om et svindelselskab, vil der tilmed antageligt være mere 

styr på momsen end noget på andet i selskabet, dette for ikke at skabe opmærksomhed hos SKAT. 
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Dette gælder ligeledes buffer-selskaberne, hvor det bl.a. er set, at man har bedt revisor angive 

momsen for sig for at virke så legal som muligt. 

 

Der skal kun rettes henvendelse til SØK, hvis der er sket en kriminel handling, idet det vil være en 

anmeldelse, og man skal have beviser. SKAT vil derimod gerne kontaktes bare ved lav mistanke. 

F.eks. vil SKAT gerne vide, når revisor har nægtet at tage en kunde ind, hvis denne er afvist af 

grunde, der kunne indikere svindel. Informerer man SKAT eller evt. Erhvervsstyrelsen, er det kun 

med til at tænde advarselslamperne. På den måde kan SKAT holde øje med selskabet, og de kan 

ligeledes gribe ind tidligere end SØK, da de har muligheden for at tilbageholde momsen, inden den 

går ud af statskassen. Det var i øvrigt ikke SKATs opfattelse, at revisor havde for vane at henvende 

sig til SØK med den slags sager, men dette belyses i næste afsnit.  

 

SKAT kunne godt ønske sig, at revisor i tilfælde af tvivl henvendte sig til SKAT for f.eks. at høre, 

om den branche, kunden agerer i, er en risikobetonet branche og i så fald, om der er noget, man skal 

være opmærksom på som revisor. Ved spørgsmålet på hvorfor SKAT ikke selv henvender sig til 

revisorbranchen, når de opdager særligt risikobetonede brancher, svarede SKAT, at det de gør i 

disse tilfælde, er at sende en meddelelse ud til veletablerede broker-selskaber i branchen og gøre 

opmærksom på, at de er en del af en risikobetonet branche. I nogle tilfælde tager SKAT også ud og 

snakker med selskaberne, dette var bl.a. tilfældet med nogle broker-selskaber i skrotbranchen, da 

dette var en risikobetonet branche. SKAT mener, at selskaberne bør gøre revisor opmærksom på 

denne meddelelse, hvilket dog kan synes en smule optimistisk. 

.

5.5.Svindelbehæftede.varegrupper.

Det er forskelligt hvilke varer, der bliver anvendt til momskarruselsvindel. De første sager om 

momskarruselsvindel havde SKAT i midten af 90’erne. Her blev skrotbranchen hårdt ramt. 

Mobiltelefoner og computerkomponenter har også været et område med meget momssvindel, her 

var især England hårdt ramt. Sidste år havde SKAT travlt med momssvindel på metalskrot, da bl.a. 

Tyskland og Polen indførte omvendt betalingspligt på dette område. Svindlen rykkede til Danmark, 

hvilket medførte en stigning i antallet af sager og tab. Som modforanstaltning blev omvendt 

betalingspligt på dette område også indført i Danmark. Herefter flyttede svindlen sandsynligvis til 

andre lande. Momskarruselsvindel skifter hele tiden karakter på forskellige varegrupper og lande.  
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Momssvindel med CO2-kvoter har været et af de områder, der har ramt EU hårdest. Europol 

estimerede det samlede tab til at ligge på i alt kr. 38 milliarder. Danmark var omdrejningspunkt for 

meget af den svindel, der foregik i Europa. Danmark faciliterede svindlen, men blev ikke selv 

økonomisk hårdt ramt. I Danmark har der været to sager vedrørende CO2-kvoter. I den første sag 

var der intet tab, her nåede SKAT at gribe ind og stoppe momssvindlen. I den anden sag blev der 

konstateret et tab på kr. 1,4 millioner, hvilket er et lille beløb set i forhold til den gennemsnitlige 

svindel om året i Danmark og især i forhold til den samlede kvotesvindel. Grunden til at Danmark 

blev omdrejningspunkt for svindlen i Europa var, at det var alt for nemt at blive registreret i det 

danske CO2-register. De udenlandske svindlere havde registreret sig i Danmark, men begik svindel 

i udlandet. Omvendt betalingspligt blev brugt som begrænsningsmiddel på dette område.  

 

SKAT er overbevist om, at svindlen i fremtiden vil ligge på de ikke-håndgribelige varer. Der er 

også en risiko for momskarruselsvindel på fysiske varer, men dette område er nemmere for SKAT 

at dæmme op for og forsøge at indhente penge til statskassen. Handlen går langsommere, da varerne 

skal transporteres. På ikke-håndgribelige varer går handlen hurtigt, da det hele kan laves på en 

computer, og på få øjeblikke er statskassen snydt for millioner. Den største risiko er altså på 

immaterielle varer, da det er en stor udfordring for SKAT at håndtere dette område. Det frie marked 

er blevet åbnet for handel med elektricitet, gas, grønne certifikater og grøn energi. Handel inden for 

energisektoren er et potentielt risikoområde, som man er meget opmærksom på i hele Europa. CO2-

kvotesvindel blev en øjenåbner for hele Europa på, hvor sårbart systemet egentlig er. På baggrund 

af erfaringerne fra CO2-kvotesvindel har SKAT denne gang et tæt samarbejde med Energinet, som 

står for registreringen i Danmark. 

!

5.5.1!Quick!reaction!

SKAT forudser, at de store tab på momssvindel fremover vil ligge på de immaterielle rettigheder, 

hvor handlen går hurtigt. En hurtig reaktion fra SKAT er derfor afgørende i bekæmpelsen af 

momssvindel, især på uhåndgribelige varer som immaterielle rettigheder, hvor der ikke sker en 

fysisk varebevægelse, men hvor alt kan laves på computeren. 

 

SKAT ser derfor gerne quick reaction mekanismen gennemført med direkte implementering i ML. 

Det mest effektive ville være, hvis quick reaction mekanismen ikke kørte på det nationale plan, men 

var styret af EU Kommissionen. Hvis quick reaction blev indført i hele EU på en gang, ville det 
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lamme hele svigstransaktionen med det samme, og svindlen ville ikke bare kunne flytte til et andet 

land. Det forslag, der er lagt op til nu, hvor quick reaction mekanismen kun er på det nationale plan, 

ser SKAT som den næstbedste løsning. 

 

5.6.Lande.der.rammes.af.momssvindel.

Momskarruselsvindel bølger frem og tilbage. Nogle år sker der meget svindel og dermed store tab, 

mens der andre år er mere stille på området. Det skyldes ifølge SKAT, at når et land indfører 

modforanstaltninger, rykker svindlen til andre lande, inden disse lande når at indføre samme 

modforanstaltninger. Der dukker nye områder op, og huller i systemet lukkes. Momssvindlen skifter 

altså hele tiden karakter. 

 

England var tidligere et yndet offer for momskarruselsvindlere. Dette skyldes hovedsageligt, at det i 

England er nemt at åbne og lukke selskaber, samtidig med at de i England ikke har samme 

registrering af personer på cpr-nr. Dette gør det nemmere for svindlerne at gemme sig. Eftersom 

England op gennem årene har lidt kæmpe milliard tab på bl.a. mobiltelefoner og computerchips, er 

de blevet hurtigere til at indføre omvendt betalingspligt og andre modforanstaltningsmekanismer. I 

Danmark har vi en høj momssats, som gør det til et attraktivt land for svindlerne. Men da Danmark 

er et lille land, er det ifølge SKAT samtidig svært at gemme en handelskæde med for store 

omsætninger. Så snart beløbene når en vis størrelse, bliver svindlen åbenlys, og SKAT begynder at 

vise interesse. 

 

De to lande, hvor SKAT vurderer, at der på nuværende tidspunkt foregår mest momssvindel og 

lides de største tab, er Italien og Tyskland. Begge er store økonomier, hvor man lettere kan gemme 

en momskarrusel. Tyskland har derudover en struktur, som i denne sammenhæng er problematisk. 

For at Tyskland kan vedtage lovændringer, skal alle delstaterne være enige. Dette er en 

langsommelig proces, og som tidligere nævnt er en hurtig reaktionsevne overfor svindlerne vigtig. 

Tyskland er dermed et yndet offer.   
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5.7.Diskussion.af.interview.med.SKAT..

Dette afsnit er ment som opsamling og diskussion af foregående interview afsnit med Mia Hansen, 

Reino Nielsen og Sheila Bøgelund fra ”økonomisk kriminalitet” hos SKAT. Hvor de foregående 

afsnit har bygget på SKATs holdninger, bliver disse holdninger taget op til diskussion i dette afsnit. 

Emner fremkommet under interviewet vil desuden blive undersøgt nærmere. 

!

5.7.1!Registrering!af!selskaber!

SKAT deres KINFO register over personer, der tidligere har påført staten tab, men da 

persondataloven ikke tillader, at mistanker mod personer bliver registreret, består registeret 

udelukkende af de forhold, der er konstateret. SKAT vil gerne kontaktes af revisor ved mistanker, 

uden at revisor nødvendigvis har konkrete beviser, som en anmeldelse til SØK kræver. F.eks. vil 

SKAT gerne have revisor til at kontakte SKAT, når de har nægtet at tage en kunde ind, hvis det er 

pga. forhold, der kunne tyde på svindel. Det er tvivlsomt, om det har nogen effekt, at revisor bruger 

tid på at kontakte SKAT, hvis disse oplysninger alligevel ikke må registreres. Spørgsmålet, der står 

tilbage, er så, om revisor overhovedet må fortælle SKAT om en eventuel mistanke, eller om dette 

vil falde ind under revisors tavshedspligt. Nedenfor er RL § 30 gengivet:  
”§ 30. Straffelovens §§ 144, 150-152 f og 155-157 finder tilsvarende anvendelse på revisorer. For så vidt angår 

disses medarbejdere, finder straffelovens §§ 144, 152-152 f og 155 tilsvarende anvendelse. 
Stk. 2. Uanset bestemmelserne i straffelovens §§ 152-152 e kan revisor i en dattervirksomhed videregive oplysninger 

til koncernrevisor i en modervirksomhed.” 
 

I straffeloven står der således:  
”§ 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter 

fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel 
indtil 6 måneder.” 
 

For at undersøge om en mistanke vil falde ind under revisors tavshedspligt er ”revisors etiske 

regelsæt” konsulteret.102 I dette står der i afsnit 140.7:   
”140.7. Nedenfor er angivet omstændigheder, hvorunder revisor har eller kan have pligt til at videregive 

fortrolige informationer, eller hvor sådan videregivelse kan være passende: 
(a) Videregivelse er tilladt ved lov og er godkendt af klienten eller arbejdsgiveren. 
(b)Videregivelse er krævet ved lov, for eksempel: 
(i)Udarbejdelse af dokumenter eller anden fremskaffelse af bevis i forbindelse med et sagsanlæg. 
(ii)Videregivelse til relevante myndigheder af overtrædelser af lov, som er kommet for dagen. 
 (c)Der er en professional pligt eller ret til videregivelse, når dette ikke er forbudt ved lov: 
(i) For at leve op til kvalitetssikringsgennemgangen udført af en medlemsorganisation eller en faglig organisation. 
(ii)For at svare på en forespørgsel eller undersøgelse foretaget af en faglig organisation eller myndighed. 

                                                
102 Retningslinjer for revisors etiske adfærd 
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(iii) For at beskytte revisors professionelle interesser under sagsanlæg. 
(iv) For at overholde tekniske standarder og etiske regler.” 

 

Her er især ”ii” under punkt b interessant, da dette omhandler muligheden for videregivelse af 

oplysninger ved overtrædelse af lovgivningen. Der vil ved en mistanke dog ikke være sikkerhed for 

lovovertrædelse. Det er derfor uklart, ud fra det ”revisors etiske regelsæt”, om revisor kan 

videregive oplysninger ved en mistanke. Derfor er lovbemærkningerne til RL § 30 undersøgt, da 

lovbemærkningerne omhandler revisors tavshedspligt. Her er omtalt eksempler på tilfælde, der ikke 

er omfattet af den generelle tavshedspligt. Dette gælder følgende paragraffer: 
§ 18, stk. 2, Vedrører revisors fratræden 
§ 29, stk. 4, Kvalitetskontrol 
§32, stk. 3, E&S undersøgelser 
§35, stk. 4, Revisortilsynet 

 

Ingen af disse tilfælde synes at omhandle rapportering til offentlige myndigheder. Herefter blev RL 

§22 undersøgt. RL § 22 er en særskilt bestemmelse omhandlende rapportering om økonomiske 

forbrydelser og blev gengivet i afsnit 4.2.5. Denne bestemmelse giver revisor adgang til at fravige 

den generelle tavshedspligt, dette er bl.a. nævnt i ”revisors etiske regelsæt” 140.7 (b,ii) 

omhandlende videregivelse til relevante myndigheder vedrørende lovovertrædelser.  

 

I henhold til RL § 22 skal revisor, hvis denne under udførelse af erklæringsopgaver indser, at et 

eller flere medlemmer af ledelsen har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af 

deres hverv, underrette et højere ledelsesorgan. Dette kunne eksempelvis være selskabets 

bestyrelse, hvis der er en sådan. Hvis de økonomiske forbrydelser er begået af den øverste ledelse, 

og revisor har en begrundet formodning om, at forbrydelserne er af grov karakter og vedrører 

betydelige beløb, skal revisor underrette SØK.  

 

Regelsættet rejser to spørgsmål i forhold til ønsket fra SKAT omkring flere ”anmeldelser” fra 

revisor: 

• Kan revisor have en ”mistanke”, som fordrer anmeldelse til SØK, uden at der er tale om 
begrundet formodning 

• Omfanget af tavshedspligt når revisor ikke er generalforsamlingsvalgt revisor (mistanke om 
økonomisk kriminalitet i forbindelse med en kundeaccept) 
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For at undersøge hvorvidt SKATs ønske om anmeldelse fra revisor ved mistanke er forenelig med 

bestemmelserne i RL om begrundet mistanke, skal begrebet ”begrundet mistanke” defineres 

nærmere. I lovbemærkningerne til RL fremgår følgende: 
”At revisor skal ”indse”, at der begås kriminalitet, betyder ikke, at revisor nødvendigvis skal være helt overbevist om, 
at der foreligger kriminalitet, men revisor skal anse det for klart mest sandsynligt, at der er tale om kriminalitet. Det er 
således ikke tilstrækkeligt, at revisor blot anser det for muligt, at der kan være tale om kriminalitet. Der vil endvidere 
kunne være tale om situationer, hvor f.eks. dokumenter i virksomheden ikke efterlader revisor med nogen rimelig tvivl 
om, at der foregår kriminalitet.” 
 

Det vil i de fleste situationer være svært at gradbøje begreber som ”mistanke” og ”overbevisning”, 

men da det fremgår, at revisor skal anse det for klart mest sandsynligt, at der er tale om kriminalitet, 

skal revisor gerne have konkrete beviser i form at dokumenter eller lignende.  RL §22 omtaler ikke 

mistanker, da mistanker har en svagere grad af sikkerhed, end det der bør opnås i henhold til 

paragraffen og lovbemærkningerne. Det må derfor omvendt konkluderes, at revisor ikke har pligt til 

at foretage en indberetning af en mistanke, som ikke er ”klart mest sandsynlig kriminel”. I praksis 

må revisor forventes at fortage yderligere handlinger, indtil det kan fastslås, hvorvidt mistanken er 

reel eller ej.  

 

Hvorvidt der vil være tale om en overtrædelse af revisors tavshedspligt, såfremt revisor retter 

henvendelse til SKAT på baggrund af en mistanke, der er svagere end omtalt i RL §22, kan ikke 

umiddelbart muligt fastslås. Der ses dog ikke lovhjemmel for revisor til at foretage dette, så længe 

der er tale om en revisionskunde.   

 

En anden mulighed for henvendelse fra revisor til SKAT, er i forbindelse med nye kunder. Revisor 

vil i forbindelsen med kunde accept undersøge bl.a. ledelsens integritet samt kundens branche mv. 

Såfremt revisor i den forbindelse finder, at man ikke ønsker den pågældende som kunde grundet 

mistanke om, at kunden har eller vil begå økonomisk kriminalitet, er der ikke umiddelbart noget, 

der hindrer revisor i at rette henvendelse til SKAT. Tilfældet er ikke direkte omtalt i RL, men 

såfremt det lægges til grund, at revisor udelukkende har fået oplysninger, som i forvejen var 

tilgængelige (eksempelvis seneste årsregnskaber, vedtægter og oplysninger om ledelsen), vil der 

ikke være tale om brud på tavshedspligten.  
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Hvis revisor angiver mistanker til SKAT, kan der måske blive opdaget flere svindelsager, men hvis 

selskaberne ikke har tiltro til revisor, kan dette også være problematisk. Manglende tiltro kan opstå 

ved, at revisor angiver mistanker, som der viser sig ikke at være hold i. Dette kan føre til, at 

selskaberne ikke i samme grad er åbne overfor revisor, eller at de skifter revisor. Revisor hjælper 

selskaberne og mange gange også ejerne personligt med deres penge og skatteforhold, hvorfor 

manglende tillid kan være et stort problem. 

 

SKAT har en forventning om nogle forhold, revisor bør kontrollere, bl.a. mener SKAT, at revisor 

bør kontrollere en ny ledelse bedre. Udover ledelsen er der andre medarbejdere, der bør 

kontrolleres. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre for revisor at kontrollere alle medarbejdere, 

hvorfor kun medarbejdere, der har gjort en særlig forskel for virksomhedens omsætning, bør 

kontrolleres. Uden at SKAT og revisor nødvendigvis skal foretage de samme handlinger, kan det 

diskuteres, om ikke revisor ville få brugbar information ud af SKATs KINFO register. KINFO 

registeret er ikke tilgængeligt for revisor grundet persondataloven. Hvis revisor skal have mulighed 

for at kontrollere en del af de oplysninger, som SKAT forventer revisor kontrollerer, burde der 

måske åbnes op for adgang til revisor. 

!

5.7.2!Faresignaler!

SKAT mente generelt, at revisor har mulighed for at opdage momskarruseller, og dermed burde 

revisor gøre mere i kampen mod disse. SKAT nævnte en del faresignaler, som vil være interessante 

at drøfte med SØK og momseksperten under interview med disse. Det vil desuden være interessant 

at se på de gældende krav til revisors arbejde, og dermed hvad revisionsstandarderne siger om 

faresignalerne. Dette undersøges i afsnit 9. Efter undersøgelse af revisionsstandardernes krav 

diskuteres det i afsnit 10, om der med fordel kunne ændres noget i revisionsstandarderne. 

!

5.7.3!Samarbejde!imellem!SKAT!og!revisorerne!

Under interviewet med SKAT blev et bedre samarbejde med FSR diskuteret. Det kunne være 

interessant at spørge til FSRs holdning til dette og spørge til muligheden for et sådant samarbejde. 

Derfor interviewes FSR bl.a. om dette i afsnit 11. Derudover drøftes spørgsmålet med 

momseksperten for at spørge til hans holdning.   
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Heller ikke efter en momskarrusel er opdaget, har SKAT typisk haft samarbejde med selskabets 

revisor. Bekæmpelsen af momskarruseller kunne formentlig drage nytte af et bedre samarbejde 

mellem revisor og SKAT. SKAT har tidligere været ude og holde foredrag for FSR og skrevet en 

artikel i SR SKAT, men der har ikke været en direkte dialog. Generelt er det SKATs opfattelse, at 

revisorbranchen har mistet interessen i at holde sig tilstrækkeligt opdateret på området. Det kan 

diskuteres, om SKAT gør nok for at nå ud til revisionsbranchen, hvilket antages skal foregå gennem 

FSR. FSR skal derefter videregive informationerne til revisionsfirmaerne. Et sådant samarbejde 

foreslås i interviewet med FSR i afsnit 11. 

!

5.7.4!Revisors!rådgiveransvar!

Et andet spørgsmål SKAT rejste var, om revisor kan idømmes rådgiveransvar, hvis revisor under 

sin revision burde have opdaget, at denne reviderede et broker-selskab i en momskarrusel. SKAT 

havde sager, hvor de overvejede at videregive sagen til Revisornævnet. De sager, der indtil nu er 

forelagt Revisornævnet, er gennemgået i afsnit 9.  

!

5.7.5!Quick!Reaction103!!

Som quick reaction forslaget fra Europa Kommissionen er bygget op nu, skal det enkelte 

medlemsland søge om retten til at benytte quick reaction til fravigelse af momsdirektivet. Det 

betyder, at hvis der opstår betydelig momssvindel på eksempelvis handel inden for energisektoren, 

som SKAT vurderer er et nyt potentielt risikoområde, vil Danmark ansøge om at benytte quick 

reaction og indføre omvendt betalingspligt. Dette vil fjerne momstabet i Danmark, men 

momssvindlerne vil flytte til andre EU-lande, som endnu ikke har indført omvendt betalingspligt. 

SKAT havde ønsket, at quick reaction mekanismen ikke lå på det nationale plan, da 

momskarruselsvindel netop involverer flere lande. Derimod så de gerne, at omvendt betalingspligt 

på et givent område blev indført i hele EU på en gang. Der er blandt medlemslandene stor interesse 

for at få indført en mulighed som quick reaction, og SKAT ser da også forslaget, som det er nu, som 

den næstbedste løsning.   

                                                
103 Bilag 3 – Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE, amending Directive 2006/112/EC etc. 
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Det er SKATs ønske, at quick reaction mekanismen bliver styret af EU Kommissionen, så når et 

vareområde bliver problemfyldt, kan omvendt betalingspligt indføres i hele EU på en gang og 

dermed lamme handelskæder med svindel. Dette lyder ganske vist mere effektivt, end at hvert 

enkelt land ansøger om lov til at fravige momsdirektivet og indføre omvendt betalingspligt. På 

denne måde rykker svindlen ikke fra land til land, indtil alle EU lande har indført omvendt 

betalingspligt på det pågældende område. Derefter vil svindlen formentlig flytte til nye varegrupper, 

hvor alle lande igen er nødt til at indføre omvendt betalingspligt. Måske ville det mest effektive 

være at indføre omvendt betalingspligt på alle varegrupper. Momskarruselsvindel muliggøres ved at 

dele momsen op på et selskab med indgående moms og et selskab med udgående moms, og dette 

kan lade sig gøre ved at importere varer fra et andet EU land, så man har et indkøb uden moms. 

Med omvendt betalingspligt på alle varer ville dette ikke være muligt. Dette spørgsmål diskuteres i 

afsnit 10.  
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6.Interview.med.SØK.

Dette afsnit bygger på et interview med Per Varnholst fra SØK. Nedenstående påstande vil derfor 

være udtalt af SØK.104 

 

6.1.Gul.Feber.

I forbindelse med interviewet med SKAT fortalte SKAT, at de i Gul Feber-sagen havde svært ved 

at få SØK til at tage sagen i første og andet forløb, da der manglede beviser, men måtte vente til 

tredje og fjerde selskab, før et mønster begyndte at vise sig. Dette skyldes, at SØK skal kunne 

dokumentere alt fuldt ud for en dommer. Da det er SKAT, der er tæt på virksomhederne, er det 

dem, der skal fremskaffe dokumentation, før de går til SØK. 

 

Hos SØK fik vi en uddybende forklaring på det, SKAT omtalte som udefrakommende konstruerede 

begivenheder i sagen. 

 

Det første missing trader-selskab i kæden handlede ekstremt hurtigt og med så store beløb, at de i 

løbet af tre måneder dannede en momsgæld kr. 93 millioner. Selskabet brugte de kr. 93 millioner på 

at købe varer i Hong Kong, men der kom ingen varer. Selskabet indberettede deres momsgæld til 

SKAT og ville gerne betale, men kunne desværre ikke. Kammeradvokaten tog derfor til Hong Kong 

og prøvede at få det pågældende selskab til enten at tilbagebetale de kr. 93 millioner eller levere 

varerne tilbage. Selskabet i Hong Kong fortalte, at de havde leveret varerne til deres 

underleverandør i Kina. Her var man nødt til at stoppe efterforskningen, da erfaringer har vist, at 

efterforskning er håbløs i Kina. SKAT forsøgte at anmelde det som momskarruselsvindel, men da 

man havde angivet momsen, og selv havde henvendt sig til SKA,T angiveligt som den forurettede 

part, blev dette ikke dømt.  

 

I det andet missing trader-selskab havde selskabet fået leveret nogle CPU’er, der ikke virkede. Da 

varerne ikke virkede, kunne man ikke sælge dem videre, og dermed havde man ingen penge til at 

betale momsen. Selskabet angav deres moms til SKAT og fortalte, at de gerne ville betale, men 

desværre ikke kunne.  

                                                
104 Bilag B – Interview med SØK 
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Tredje missing trader-selskab fik leveret et parti varer, men kort tid efter kom der nogle røvere og 

stjal varerne. Røveriet blev anmeldt, og der var endda en videooptagelse, som viste røveriet, 

herunder at en lageransat blev iført håndjern. Selskabet angav deres moms til SKAT, fortalte at de 

gerne ville betale, men desværre ikke kunne, da de ikke længere havde nogle varer at sælge videre. 

 

I fjerde missing trader-selskab havde selskabet sendt alle pengene til Taiwan, da de havde fået et tip 

om, at de kunne få pengene forrentet til en særlig høj rente. Da de skulle bruge pengene til at betale 

momsen, var der er ingen som reagerede i Taiwan, og selskabet kunne ikke få sine penge. Selskabet 

angav deres moms til SKAT, fortalte at de gerne ville betale, men at de desværre ikke kunne. 

 

Femte missing trader-selskab solgte og leverede varer til et selskab i Italien, som så ikke ville betale 

for varerne. 

 

Alle fem selskaber var altså bygget op om samme historie. De angav alle deres moms, ville gerne 

betale momsen, men de kunne ikke, da der i alle fem selskaber skete noget, hvilket efterlod dem 

som forurettede. Selskaberne så dermed udefra ikke ud til at være skurke, men ofre. 

 

Denne sag kostede samlet den danske stat kr. 180 millioner. Det hele var utrolig systematisk 

tilrettelagt. Der var sat bufferselskaber ind i kæden for at skjule svindlen. Samtidig tjente alle 

leddene i Danmark lidt for ikke at gøre SKAT mistænksom, og da varerne kørte rundt, blev tabene 

taget i Schweiz, Singapore og Hong Kong. Man kunne se ligheden, men først efter at SØK var 

heldig at finde beviser på en computer, i forbindelse med overvågning af en anden sag, kunne man 

se set-uppet og bagmændene i sagen, som man anholdte. Den sidste var Martin Matthiasen, som 

efter 4,5 år blev fanget i Thailand. SØK fortalte, at man faktisk havde fanget Martin Matthiasen i 

Dubai, men at alt kommunikation med Dubai ophørte, da Muhammedtegningerne kom. Derfra 

forsvandt han til Thailand, hvor han blev fanget. 

 

Missing trader-selskaberne blev ikke dømt for momssvindel, de overtrådte ikke ML, idet de havde 

angivet moms og givet udtryk for, at de gerne ville betale. De blev derimod dømt for skyldnersvig. 

Når man på forhånd ved, at man ikke har tænkt sig at betale de penge, man skylder sine kreditorer, 

herunder SKAT, begår man skyldnersvig.  
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I Gul Feber var der 190 handler, som alle sammen skulle dokumenteres. I denne sag benyttede SØK 

sig af revisorer, som opgjorde tabet. De udarbejdede et særskilt billede af pengestrømmen, 

varestrømmen og fakturastrømmen samt en beskrivelse af hver eneste handel. Grundet det 

omfattende materiale tog sagen mere end 60 retsdage. I Danmark skal alt læses op og dokumenteres 

frem for at tage et udpluk. Dette gør processen meget langsommelig, hvilket tager tid fra andre 

sager. 

.

6.2.Faresignaler.jf..SØK.

SØK mener, at det er svært for revisor at opdage en momskarrusel. De fleste missing trader-

selskaber laver ikke noget regnskab og eksisterer typisk kun i en kort periode, så her er det yderst 

sjældent, at revisor når at se på noget materiale. Derimod vil revisor lave regnskab for broker-

selskabet. I Gul Feber benyttede svindlerne et selskab, som i forvejen fik mange penge retur i 

moms, som broker-selskab. Hvis revisor har en kunde, hvor alting bliver eksporteret, og der er en 

stor returmoms, kan det være svært at se, hvis der kommer yderligere returmoms fra svindel. Hvis 

revisor går et led tilbage, vil dette selskab se ordentligt ud, da alle selskaber i kæden, bortset fra 

missing trader-selskabet, vil angive og betale deres moms, så de ikke vækker opmærksomhed hos 

SKAT. Nedenstående faresignaler blev identificeret under interviewet med SØK.  

 

 Høj omsætning pr. medarbejder 
 Nyt selskab som pludselig har en milliardomsætning 
 Hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det sikkert for godt til at være sandt 
 Hvordan kan de have denne omsætning? Lyder det rimeligt? Lille kontor i Vanløse med 

milliardomsætning 
 Kontorhoteller 
 Revisor kan være opmærksom på, om der står en meget vag beskrivelse af varerne/ 

ydelserne på fakturaen på trods af et beløb på flere millioner 
 .
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6.3.Erfaringer.fra.andre.EUSlande.S.Contra.trading.

SØK bekræftede, at England historisk set har været særligt hårdt ramt af momskarruselsvindel. De 

har derfor indført en lov, der betyder, at inden de udbetaler moms, har de ret til at gå tilbage og se 

på selskabets leverandører, altså gå længere ned i kæden. Her vil de se efter, om der er et missing 

trader-selskab. Hvis det er tilfældet, udbetales momsen ikke. Denne metode bliver anfægtet, og der 

bliver ført en masse retssager på området. Indtil videre har det britiske skattevæsenet vundet disse 

sager. 

 

Som tidligere beskrevet finder svindlerne konstant på nye metoder, når det forsøges at lukke et hul. 

I dette tilfælde har svindlerne opfundet en metode, der kaldes contra trading. Contra trading går ud 

på at skjule et missing trader-selskab, sådan at broker-selskabet kan få udbetalt momsen. Dette 

gøres ved at lave en ’ren’ kæde dvs. en handelskæde uden et missing trader-selskab sideløbende 

med en ’beskidt’ kæde, hvor der er et missing trader-selskab.   

 
Figur 11: Eksempel på contra trading 
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Figur 11 viser et eksempel på contra trading med en beskidt kæde til venstre og en ren kæde til 

højre. Selskab A (rød) er det samme selskab, som optræder i begge kæder. Dette foregår i England, 

da det er her, loven er blevet indført. 

 

I den beskidte kæde er der et missing trader-selskab, som køber varer fra et andet EU-land og 

sælger varerne videre i England, men udlader at betale den skyldige moms. Buffer-selskabet er sat 

ind for at sløre momskarrusellen. Selskab A er i den beskidte kæde broker-selskab, de sælger 

varerne ud af landet og skal have moms retur. Med den indførte lov i England vil broker-selskabet 

(selskab A) ikke få tilbagebetalt momsen, da der er et missing trader-selskab i kæden. På denne 

måde vil momskarrusellerne blive tilintetgjort. Men momssvindlerne er kreative, så for stadig at 

kunne svindle, danner de en ren kæde parallelt med den beskidte. 

 

I den rene kæde til højre er det selskab A, som køber varer ind fra et andet EU-land og sælger 

varerne videre til selskaber i England, som så bliver broker-selskaber. Når det britiske skattevæsen 

ser på disse broker-selskaber, vil de tilbageholde momsen og lede efter et missing trader-selskab, 

men de finder ikke noget. Det britiske skattevæsen går nemlig tilbage i kæden og ser på selskab A, 

men nu vil de se et selskab, som køber varer fra andre EU-lande og korrekt angiver og afregner sin 

moms. Normalt vil det selskab, som importerer varerne, være missing trader-selskab, så da Selskab 

A importerer varer, men ikke er missing trader-selskab, vil de engelske myndigheder derfor ikke gå 

længere tilbage i kæden. Da de ikke opdager missing trader-selskabet, får broker-selskaberne deres 

moms retur. Det er dermed lykkedes momssvindlerne at skjule missing trader-selskabet. 

 

SØK kom med et eksempel på denne opsætning og fortalte, at det er en nøje korrigeret plan fra 

momssvindlernes side. De har sat det i system, så det passer med, at brokerne får et beløb tilbage i 

moms svarende til det momsbeløb, som missing trader-selskabet ikke betaler. I diagrammet er der 

indtegnet tre brokere, men i det eksempel, som SØK blev involveret i, var der 44 broker-selskaber.  

 

Der var danske selskaber med i dette set-up, hvilket er grunden til, at SØK blev indblandet i sagen. 

Selskab A både købte og solgte til Danmark. SØK havde fat i disse selskaber og fandt MSN 

Messenger korrespondance, hvor det hele var beskrevet. Det indsamlede materiale blev videregivet 

til England, hvor direktørerne for de engelske selskaber blev idømt 14 års fængsel.   
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6.4.Hæleri.paragraf.

I føromtalte sag kunne direktørerne for de danske selskaber ikke blive dømt i Danmark, dette til 

trods for de helt klare beviser i bl.a. MSN Messenger korrespondancen. Grunden er, at tabet lå i 

England, og hvis tabet ligger udenfor Danmark, kan de ikke straffes i Danmark. Den eneste måde 

de kan straffes på er, ved at England anmoder om at få dem udleveret til straffeforfølgelse i 

England. Da England selv har rigeligt at se til mht. momssvindel, blev de danske selskaber aldrig 

dømt. 

 

Det er SØKs holdning, at lovgivningen på området ikke helt følger med, da der burde være 

undtagelser til den territoriale afgrænsning. I andre lande har man lavet en paragraf, som medfører, 

at disse selskaber kan dømmes i det land, de hører til, en slags hæleri paragraf. Det har været drøftet 

flere gange i Danmark, men er aldrig blevet til noget. Det, der formodentligt er det svære i at 

formulere en sådan paragraf, er, at tabet kommer efterfølgende, og man ikke kan lave hæleri på 

forhånd. Men uden dette selskabs deltagelse i Danmark, ville tabet i England ikke kunne lade sig 

gøre. Samtidig får de en del af udbyttet, da de penge de tjener, kommer fra den moms, der ikke 

betales. Der kan argumenteres for, at selskaberne er uskyldige og uvidende om, at der senere i 

kæden ikke betales moms. I dette tilfælde var der dog ingen tvivl, da der var så klare beviser.  

 

Norge er et af de lande, som har indført en hæleri paragraf, hvilket også har medført, at en person 

blev idømt 6 års fængsel. 

.

6.5.Øvrige.tiltag.som.SØK.gerne.så.indført.

I kampen mod momskarruseller, er det SØKs holdning, at det hovedsageligt er SKAT, som skal 

have bedre handlemuligheder. Herunder en mulighed for at indføre omvendt betalingspligt så snart 

der bliver problemer med et område. Der er ingen missing trader-selskaber, der vil købe varer med 

omvendt betalingspligt. Da der ikke er grænser for, hvad man kan handle med, ser SØK også som 

mulighed, at der ikke er moms i engrosleddet, kun slutbrugeren betaler momsen. Det koster ikke de 

legale selskaber andet end likviditeten.  

 

Et af tiltagene imod svig, som SØK foretager sig, er, at de tager til møder i Europol, hvor nye trends 

bliver drøftet. Her var Frankrig det første land, som fortalte om CO2 svindel eller ”carbon credit”, 
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som de kaldte det. En medarbejder hos SKAT udarbejdede derefter en graf over, i hvilke lande der 

blev handlet mest med CO2 kvoter. Da man afskaffede momsen på CO2 kvoter i Frankrig, faldt 

kurven i Frankrig, men derimod steg kurven i England. England satte derfor momsen på CO2 

kvoter til 0, hvilket medførte, at kurven også faldt der. Derefter steg kurven i Tyskland, og da de 

satte ind overfor denne svindel, og kurven faldt, steg kurven i Italien. Det var altså tydeligt, at 

momskarrusellerne bevægede sig efter, hvor lovgivningen ændrede sig. 

 

Derudover kunne SØK godt tænke sig, at det bliver muligt for SKAT at spejle computerne, når de 

tager på kontrolbesøg. Som det er nu, må SKAT tage alle mapper ned fra hylderne, men de må ikke 

gennemsøge computeren, da der kan være private ting på den. Dette er problematisk, da de fleste 

ting ligger elektronisk. 

.

6.6.Anmeldere.af.momskarruseller.til.SØK.

Det er sjældent, at SØK modtager anmeldelser om momskarruselsvindel fra revisor. Derimod 

benytter de sig af hjælp fra revisor senere i processen. Almindeligvis er det SKAT, der laver en 

beregning af tabet i en momskarrusel, men ved store sager får SØK revisor til at lave denne 

beregning. Det gør man for at undgå, at forsvarerne kan rejse tvivl om beløbene, hvis det er SKAT 

der, som den forurettede part, beregner gælden. Det sidste år er SØK begyndt at ansætte personer 

med revisorbaggrund til at udarbejde disse beregninger. Almindeligvis er det SKAT, som er tæt på 

selskaberne, der opdager en momskarrusel og anmelder den til SØK. SØK har ikke ressourcer til at 

foretage det opsøgende arbejde, men bliver af og til opmærksom på momssvindel i forbindelse med 

andre sager, eksempelvis ved en aflytning.  

 

En måde at undgå ufrivilligt at blive en del af en momskarrusel er jf. SØK ved at teste svindlerne. 

Når man som selskab får et fantastisk tilbud, kan man teste, om man er ved at blive en del af en 

momskarrusel ved at sige ja tak til tilbuddet på betingelse af, at de vil levere til ens datterselskab i 

f.eks. Tyskland. Hvis det er momssvindlere, vil de trække sig tilbage, da det ikke vil være 

interessant for dem, hvis de skal levere uden moms. SØK har faktisk fået en henvendelse fra et 

selskab som, efter at have lavet denne test, fik mistanke til et andet selskab. 

 

Derudover er der også selskaber, der henvender sig til SØK med en mistanke om, at der er noget 

galt, hvis der dukker et nyt selskab op i deres branche, som kan sælge varerne billigere, end de selv 
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kan indkøbe dem til. De reagerer, fordi de kan blive presset ud af markedet pga. unfair konkurrence. 

Oftest vil selskaberne dog henvende sig til SKAT, da det er SKAT, der skal tjekke de mistænkte 

selskaber. Få gange er det også sket, at en ansat sælger i momskarrusellen henvender sig til SØK 

med mistanke, da de ikke kan forstå, hvordan selskabet kan tjene så mange penge. Der sker evt. en 

masse handler i selskabet uden, at de laver særlig meget andet end at tage telefonen.  
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6.7.Diskussion.af.interview.med.SØK.

Dette afsnit er ment som opsamling og diskussion af foregående interview afsnit med Per Varnholst 

fra SØK. Hvor de foregående afsnit har bygget på SØKs holdninger, bliver disse holdninger taget 

op til diskussion i dette afsnit. Emner fremkommet under interviewet vil desuden blive undersøgt 

nærmere. 

!

6.7.1!Faresignaler!!

Mens SKATs holdning var, at revisor kan og burde opdage mange flere momskarruseller, stod 

SØKs holdning i stærk kontrast til dette. SØK er af den opfattelse, at det nærmest er umuligt for 

revisor at opdage en momskarrusel, da der ifølge SØK ikke ser ud til at være noget galt i de 

selskaber, revisor laver regnskab for, i de fleste tilfælde broker-selskabet. Denne meget modsatte 

holdning i forhold til SKAT, vil være interessant at drøfte med momseksperten under interview med 

denne i afsnit 7. 

 

SØK mente dog, ligesom SKAT, at revisor kunne være opmærksom på forhold, der er for gode til 

at være sande. Nogle af disse identificerede faresignaler er urealistisk omsætning pr. medarbejder, 

stor omsætning fra et kontorhotel og lignende. Revisors reaktion på disse gennemgås i afsnit 8. 

Derudover beskrev SØK en sag, hvor fakturaerne på de indkøbte og solgte varer blev mindre og 

mindre fyldestgørende. I denne sag var grunden hertil, at de var en del af en momskarrusel. 

Bagmændene blev mere og mere dovne, da de ikke handlede på markedsmæssige vilkår, fordi de 

kontrollerede størstedelen af selskaberne i momskarrusellen. Det vil dog meget sjældent være et 

faresignal, revisor vil reagere på, da revisors udgangspunkt vil være, at der handles mellem to 

uafhængige parter. I øvrigt kan specifikationerne på en faktura variere meget, afhængigt af hvilke 

varer der handles med. ISA 315 bekender, at revisor skal kende virksomheden og dens omgivelser, 

men der er ikke krav om, at revisor skal bedømme, hvor meget i dybden man bør beskrive 

forskellige varer på en faktura. Dette betyder dog ikke, at revisor ikke bør overveje dette faresignal, 

såfremt andre faresignaler også er til stede.  
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6.7.2!Contra!trading!!

England har som tidligere beskrevet mulighed for at tilbageholde momsen, hvis de har mistanke om 

svindel i den pågældende handelskæde. Sagerne fra England har dog vist, at bagmændene blot gør 

endnu mere for at skjule deres foretagender, hvis en sådan lov indføres. Generelt finder 

bagmændene nye huller, hver gang ét forsøges lukket. Dette er dog ikke grund nok til ikke at gøre 

det sværere for bagmændene at snyde statskassen. Det vil være interessant at spørge SKAT, om der 

er eksempler på contra trading i Danmark.  

!

6.7.3!Hæleri!paragraf!!

SØK efterspurgte en hæleri paragraf i Danmark, sådan at selskaber medvirkende i en momskarrusel 

med tab i udlandet kunne dømmes i Danmark. Dette forslag har været på tale mange gange, men er 

aldrig blevet til noget. Som lovgivningen er nu, skal det land, der har lidt tabet, anmode om 

udlevering af disse selskaber til straffeforfølgelse i det pågældende land. Det sker ikke altid, og det 

er krænkende for retssikkerhedsfølelsen, når sådanne selskaber går fri. Hvis en hæleri paragraf 

bliver indført i Danmark vil, det som udgangspunkt ikke give flere penge til statskassen. Men det er 

vigtigt, at hæler-virksomhederne dømmes, da de som tidligere beskrevet kan skade 

retssikkerhedsfølelsen og motivere andre til at starte momssvindel, når man ser, hvor nemt det er. 

Derudover fortalte SKAT, at når de begynder at interessere sig for virksomheder, som muligvis er 

en del af momskarruselsvindel, sker det, at momskarrusellen vender rundt. Det vil betyde, at hvis 

momskarrusellen vender, vil tabet komme til at ligge i Danmark. Umiddelbart anses denne lov som 

værende et godt tiltag 

!

6.7.4!Øvrige!tiltag!

SØK mente, at det er svært for revisor at opdage og forhindre en momskarrusel, men at det derimod 

hovedsageligt er SKAT, der bør have bedre muligheder, deriblandt muligheden for hurtigt at kunne 

indføre omvendt betalingspligt på problemfyldte områder. Quick reaction mekanismen er løsningen 

på dette og er diskuteret under afsnit 5.7.5. 

 

Derudover mente SØK, at SKAT burde have mulighed for at spejle computere, når de er på 

kontrolbesøg, da de fleste ting i dag er elektroniske. Det vil give bedre mulighed for at opdage 

svindel, hvis ikke kun SØK må spejle computere, da det er SKAT, der kommer ud til 



Side 89 af 219 

 

virksomhederne. Det er pga. persondataloven, at SKAT i dag ikke må gennemse computerne. Det er 

gammeldags, at SKAT må kontrollere alle fysiske mapper men ikke må kontrollere computeren. 

Her burde reglerne opdateres. 

 

Derudover havde SØK det synspunkt, at man kunne nøjes med kun at have moms på salget til 

slutbrugeren, engrosleddet skulle dermed være helt momsfrit. Dette vil ændre opbygningen af 

momssystemet totalt, og der er formentlig ikke retsgrundlag for at indføre en så drastisk ændring. 

Derudover vil der kun være et led, hvor der skal pålægges moms, hvilket vil gøre det nemmere at 

svindle. På nuværende tidspunkt er der flere led, hvor en manglede momspålæggelse vil kunne få de 

handlende selskaber til at reagere. I stedet kunne det i forlængelse af quick reaction mekanismen 

være interessant at undersøge, om der kunne indføres omvendt betalingspligt på alle varer, som 

også diskuteret i afsnit 5.7.5.   
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7.Interview.med.momsekspert.

Dette afsnit bygger på et interview med momseksperten Flemming Lind Johansen, lektor på CBS. 

Nedenstående påstande vil derfor være udtalt af Flemming Lind Johansen.105 

 

7.1.Faresignaler.jf..momsekspert.

Flemming Lind Johansen mener, ligesom SØK, at det er svært for revisor at opdage en 

momskarrusel. Han er grundlæggende uenig med SKAT, som mener, at revisor ikke gør, hvad de 

kan i kampen mod momskarruseller. Dette er efter Flemming Lind Johansens mening mere et tegn 

på, at SKAT ikke kender omfanget af revisors revisionsarbejde og i øvrigt udtaler sig i 

bagklogskabens klare lys.  

 

SKAT er af den overbevisning, at revisor har størst mulighed for at opdage en momskarrusel i 

broker-selskabet, bl.a. ved at se efter priser, der ikke harmonerer med markedsprisen. Men i broker-

selskaberne bliver svindlen sløret af buffer-selskaberne. Flemming Lind Johansen mener - modsat 

SKAT - ikke, at der vil være mistænkeligt afvigende priser i broker-selskaberne. Dette har heller 

ikke været tilfældet i de sager, Flemming Lind Johansen har indsigt i. Alt ser på papiret ud til at 

være i orden, selskaberne har normale avancer, og der bliver også betalt forsikringer. Alt er 

udformet, som det skal, så der vil ikke være noget, der vækker mistanke. Revisor vil derfor heller 

ikke kunne se noget usædvanligt ud af selskabets ”know your customer” program. SKAT mener, at 

der vil være afvigelser i disse, mens Flemming Lind Johansen mener, at der også her vil være orden 

i sagerne.   

 

Et andet område, hvor SKAT mener, at revisor skal kontrollere yderligere, er ved lageroptællinger. 

Det kan f.eks. være at påse, om der ved IT udstyr er tale om IT udstyr målrettet det europæiske 

marked. SØK fortalte ligeledes om et tilfælde, hvor de havde fundet ud af, at der var blevet 

transporteret 11 kasser med fly, hvoraf de 4 var tomme, dette kun for at have papirer på fragten. 

Selve transporten af varer vil revisor dog ikke kontrollere. Ved kontrol af IT udstyr er der yderligere 

det problem, at virksomhederne ikke ønsker indpakningen af de enkelte varer brudt. Brydes 

emballagen, mister varen sin værdi. Men det er svært at se, om det, der er indeni, er målrettet det 

                                                
105 Bilag C – Interview med Momsekspert 
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europæiske marked, eller om der overhovedet er noget indeni, før man åbner. Der er imidlertid 

noget selvkontrollerende i, at selskabet leverer nogle varer videre, som deres kunde ikke protesterer 

over. Men her kan man selvfølgelig også svindle. Hvis svindlerne både har kontrol over forsiden og 

bagsiden af handlen, vil de på den måde sikre sig at ingen protesterer. 

 

SØK foreslog, at revisor kunne være opmærksom på en meget vag beskrivelse af varerne på 

fakturaen. Flemming Lind Johansen mener, at det vil kræve, at revisorer har en dybere indsigt i 

produktet, og dermed ikke længere kun er revisorer men også IT teknikere, såfremt det er IT udstyr, 

fakturaen omhandler. Dette er efter Flemming Lind Johansens mening at gå over grænsen for, hvad 

revisor skal gøre. 

 

Handel bygger på tillid. Selskaberne bør selvfølgelig foretage en reel vurdering, når de får en ny 

leverandør for at være sikker på, at der ligger et seriøst firma bag. Men der er grænser for, hvor 

meget selskaberne kan kontrollere sine leverandører. Hvis man begynder at kontrollere sin 

leverandør alt for meget og stille alt for kritiske spørgsmål, vil det signalere en mistillid, og 

leverandøren kan miste interessen i at handle med selskabet. Hverken selskabet eller revisor ser 

stråmændene i missing trader-selskabet, de ligger længere ude i kæden. Det er nemt at være bagklog 

og efterfølgende se de kritiske spørgsmål, man burde have stillet sine leverandører. 

 

Som både de indledende afsnit og interview med SKAT og SØK har vist, udvikler svindlen sig 

således, at såfremt en svindelmetode bliver opdaget, ændres svindlen til andre områder. Revisor og 

selskaberne kan altså ikke være sikre på at blive holdt udenfor momssvindel, når der handles med 

utraditionelle momssvindel-varer. Samtidig behøver der ikke at være svindel involveret ved handel 

med nye varer eller ydelser. Ifølge Flemming Lind Johansen er der dog nogle særligt fremtrædende 

karakteristika, der oftest går igen i missing trader-selskaberne og buffer-selskaberne i 

momskarruseller: 

 

 Selskabet bliver stiftet af en mand under 30 år 
 Selskabet bliver stiftet af en person med kriminel baggrund 
 Selskabet har adresse privat, i et kælderlokale eller i et sommerhus  
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7.2.Hvordan.kan.man.undgå.momskarruseller.

!

7.2.1!Momsregistrering!og!stiftelse!af!et!selskab!

Flemming Lind Johansen er af den opfattelse, at det kan være svært at opdage momskarruseller, og 

at fokus i højere grad burde ligge på at forhindre, at momskarruseller opstår. Svindlen opstår 

udelukkende, fordi svindlerne får lov til at momsregistrere sig, og i denne fase er SKAT ikke 

opmærksomme nok. Tidligere foregik momsregistrering hos SKAT, og det, at de havde hele 

kontrolforløbet, gav bedre muligheder for at dæmme op for svindlen. Som det er i dag, er 

momsregistreringen delt mellem Erhvervsstyrelsen og SKAT. Momsregistreringen skal ske til 

Erhvervsstyrelsen, mens SKAT stadig har mulighed for at tage sager ud til kontrol og godkendelse 

af SKAT. Det giver efter Flemming Lind Johansens mening for lidt mulighed for SKAT i forhold 

til at foretage kontroller. Hvor SKAT er mere kontrollerende, har Erhvervsstyrelsen den opfattelse, 

at en registrering skal gå hurtigt igennem, hvilket er en misforstået erhvervsvenlighed. Ikke alene 

lukker den hurtige procedure en masse svindlere ind, men erhvervslivet har heller ikke behov for 

denne hurtige behandling af momsregistreringen. Derimod burde der foretages en lidt dybere 

undersøgelse af de selskaber, der vil momsregistreres, hvor ovenstående faresignaler er tilstede. 

Man kan naturligvis ikke bare sige, at mænd under 30 år ikke må starte virksomhed op, men når der 

er tale om objektive forhold, herunder forholdsvis unge mænd med kriminel baggrund, som vil 

momsregistrere et selskab på f.eks. en kælderadresse, kan det give anledning til nærmere 

undersøgelse. SKAT kan her gribe ind i registreringsfasen og f.eks. tage et interview med personen, 

om hvad han har af erfaring på det pågældende handelsområde og de varer, han skal handle med. 

SKAT vil hurtigt kunne mærke, om hans svar er tillidsvækkende, eller om de bør undersøge 

yderligere, inden momsregistreringen bliver godkendt. 

 

Flemming Lind Johansen mener ikke, at revisor kan opdage noget ved stiftelsen af hverken missing 

trader-selskaber, buffer-selskaber eller i broker-selskaber og dermed burde sige nej til flere kunder. 

Det ville kræve, at man sagde nej til at være revisor for alle i skrotbranchen, bare fordi det er en 

udsat branche. Ikke alle i branchen er svindlere, hvorfor revisor ikke kan afvise med henvisning til 

varetype.   
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7.2.2!Hurtigere!reaktionsevne!

Det er Flemming Lind Johansens opfattelse, at SKAT ikke har været gode nok til at reagere hurtigt, 

når der er selskaber, som ikke indbetaler moms til tiden. Når SKAT får mistanke om, at et selskab 

medvirker i svindel, bør hele handelskæden hurtigt undersøges, så der kan sættes en stopper for de. 

Dermed forhindrer man, at aftageren i broker-selskabet, som ofte er i god tro, ikke uforvarende 

bliver en større del af karrusellen. Dette mener han ikke er sket historisk. 

!

7.2.3!Omvendt!betalingspligt!

Både Danmark og nogle af de øvrige EU lande har indført omvendt betalingspligt på udsatte 

varegrupper. Men principielt er alle rimeligt omsættelige varer til en høj pris udsatte varegrupper. 

Såfremt muligheden for at handle med en varegruppe lukkes ved indførsel af omvendt 

betalingspligt, handles der blot med en anden slags vare. På spørgsmålet, om det ville give mening 

at indføre en generel omvendt betalingspligt på alle varer, kunne Flemming Lind Johansen ikke 

umiddelbart se, hvad der skulle tale imod dette, eftersom det er et værktøj, man allerede har i EU 

handel. Problemet med momskarruselsvindel opstår jo lige netop ved at importere varerne fra et 

andet EU land, så der ikke er momsbelastning på indkøbet. Hermed får svindlerne hele 

nettoeffekten af omsætningen at svindle med. Flemming Lind Johansen vil gætte på, at grunden til 

at omvendt betalingspligt ikke er indført på alle varegrupper er politisk, og at det langt hen ad vejen 

er EU Kommissionen, som er imod det. 

!

7.2.4!Mere!åbenhed!hos!SKAT!

For at revisor bedre kan vurdere og være opmærksom på nye kunder, vil det være en fordel med et 

register over, f.eks. hvor mange konkurser en person har bag sig. Revisor må ikke lave et sådant 

register grundet persondataloven. SKAT har KINFO registeret, som det ville være en fordel, hvis 

revisor kunne få adgang til. I dag, er informationerne i dette system hemmelige. Hvis revisor eller 

selskabet spørger SKAT, om de bør handle med et andet selskab, eller om der er noget galt, får de 

svaret ”det må I selv vurdere”. Problemet er, at SKAT mener, at revisor burde være mere 

opmærksom og opdage flere momskarruseller, men kun SKAT kan se hele forløbet. Det kan godt 

være, at man ikke skal åbne systemet for alle, men man kunne overveje at åbne det for revisor, da 

denne også har tavshedspligt. Hvis SKAT vil have revisor involveret, må de selv åbne op.  
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7.3.Diskussion.af.interview.med.momsekspert.

Dette afsnit er ment som opsamling og diskussion af foregående interview afsnit med Flemming 

Lind Johansen. Hvor de foregående afsnit har bygget på Flemming Lind Johansens holdninger, 

bliver disse holdninger taget op til diskussion i dette afsnit. Emner fremkommet under interviewet 

vil desuden blive undersøgt nærmere. 

!

7.3.1!Faresignaler!

Flemming Lind Johansen mener ligesom SØK, at det er svært for revisor at opdage en 

momskarrusel, hvilket er helt modsat SKAT, som mener, at revisor kan og bør opdage flere 

momskarruseller. Det er Flemming Lind Johansens holdning, at denne forskel i vurdering af, om 

revisor kan opdage momskarruseller, er tegn på, at SKAT ikke kender omfanget af revisors 

revisionsarbejde. Samtidig mener Flemming Lind Johansen, at det er udtalelser set i 

bagklogskabens lys. Flemming Lind Johansen kan selvfølgelig have ret i, at det er nemt at komme 

med ting, revisor burde have gjort bagefter. Men man kan også vende denne om. Har SKAT ret i, at 

revisor ikke opdager de momskarruseller, som revisor burde. Accepterer revisor bare hvad som 

helst, når bare revisor får et honorar? Dette spørgsmål vil blive besvaret i afsnit 9, hvor de 

identificerede faresignaler vil blive gennemgået i forhold til revisionsstandarderne 

 

Nogle af de faresignaler, som SKAT opstillede, blev gennemgået med Flemming Lind Johansen, 

såsom priser afvigende fra markedsprisen. Dette mente Flemming Lind Johansen ikke var et 

faresignal, da der ikke i de selskaber, han har indsigt i, havde været mistænkeligt afvigende priser. 

Da dette er påstand mod påstand og intet facit, vil afvigende priser for en sikkerheds skyld blive 

behandlet som et faresignal i afhandlingen. Som beskrevet ovenfor vil de identificerede faresignaler 

blive gennemgået i afsnit 9. SØK mente, at revisor kunne være opmærksom på en vag beskrivelse 

på faktura. Dette blev ikke af Flemming Lind Johansen afvist som et faresignal, men han mente, at 

det var at gå over grænsen for, hvad revisor skal gøre, da det vil kræve, at revisor har en dybere 

indsigt i produktet. Som diskuteret i afsnit 6.7.1 er det ikke et faresignal, revisor bør reagere på, 

hvilket Flemming Lind Johansen er enig i. Faresignalet vil dog alligevel kort blive gennemgået i 

afsnit 9.1.6.   
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Flemming Lind Johansen havde lagt mærke til i de sager, som han har indsigt i, at svindlerne er 

unge mænd under 30 år, oftest med en kriminel baggrund. Samtidig bliver selskabet oftest stiftet 

med adresse i et kælderlokale, sommerhus eller privat. Lignende karakteristika oplistede SKAT, 

dog med undtagelse af angivelse af alder.  Flemming Lind Johansens angivelse af bagmændenes 

alder vil dog ikke være gældende i alle tilfælde, bl.a. sås det i sagen om Hans Christian Hersom 

Kold, at han benyttede sin mor som stråmand. Det vil dog nok være typisk i de fleste sager.   

!

7.3.2!Momsregistrering!og!stiftelse!af!et!selskab!

Det er Flemming Lind Johansens holdning, at idet momsregistrering af selskaber er delt mellem 

SKAT og Erhvervsstyrelsen, bliver der foretaget for få kontroller af selskaber, der vil 

momsregistreres. Dengang SKAT stod for hele registreringsforløbet, var der bedre muligheder for 

at dæmme op for svindlen, hvorimod SKAT, som den kontrollerende part, i dag har for få 

muligheder for at foretage kontroller. Derudover kritiserer Flemming Lind Johansen 

Erhvervsstyrelsen for, at momsregistrering af selskaber sker alt for hurtigt, hvilket han ser som en 

misforstået erhvervsvenlighed.  

 

Forløbet omkring momsregistrering af selskaber blev delt mellem SKAT og Erhvervsstyrelsen fra 

juli 2004.106 Rigsrevisionen udarbejdede i september 2006 en beretning til statsrevisorerne om 

indsatsen mod momskarruselsvindel. 
”Beretningen vedrører SKATs, politiets og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitets (SØK) tilrettelæggelse 
af indsatsen mod momskarruselsvindel. Endvidere vedrører beretningen Erhvervs- og Selskabsstyrelsens (E&S) 
opgaver som led i registrering og kontrol af virksomheder, som ønsker at blive registreret for moms. Dette for at 
undersøge myndighedernes tilrettelæggelse af indsatsen til bekæmpelse af momskarruselsvindel.”107  
 

Opdelingen er tilrettelagt sådan, at Erhvervsstyrelsen foretager den indledende kontrol, mens SKAT 

foretager en yderligere kontrol i forsøget på at forhindre, at de selskaber, der formodentligt ville 

indgå i momskarruselsvindel, bliver momsregistreret. Erhvervsstyrelsen og SKAT har tre dage til at 

registrere og kontrollere en anmodning fra et selskab om at blive momsregistreret.  

                                                
106 Bilag 39 – Beretning til statsrevisorerne om indsatsen mod momskarruselsvindel 
107 Bilag 39 – Beretning til statsrevisorerne om indsatsen mod momskarruselsvindel 
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Når et selskab vil momsregistreres, skal det udfylde en registreringsblanket, som det er 

Erhvervsstyrelsens opgave at foretage en indledende kontrol af. Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at 

de obligatoriske oplysninger er udfyldt samt udøver kontrol af disse oplysninger, bl.a. korrekt 

angivet adresse og telefonnummer. Derudover sker der en maskinel gennemgang af bl.a. selskaber, 

der er i restance. Herefter opdeler Erhvervsstyrelsen sagerne i henholdsvis sager på sagslisten og 

sager på ventelisten, og disse lister sendes videre til kontrol hos SKAT. Undersøgelsen viste, at 

tilrettelæggelsen af Erhvervsstyrelsens’ kontrol er tilfredsstillende. 

 

Sagslisten indeholder de sager, hvor Erhvervsstyrelsen vurderer, at SKAT skal foretage en 

yderligere undersøgelse af selskaberne, mens ventelisten indeholder de sager, hvor der ikke 

umiddelbart er problemer. Det er SKATs opgave, når de modtager listerne fra Erhvervsstyrelsen, at 

gennemgå disse. 

 

SKAT, Hovedcentret har udmeldt til skattecentrene, at samtlige sager på ventelisten skal 

gennemgås. Pga. den stramme tidsplan har SKAT kun 7 arbejdstimer til denne kontrol, hvilket 

betyder, at ikke alle sager vurderes systematisk. SKAT foretager en automatisk kontrol i deres 

registre, som overfører nogle yderligere sager fra ventelisten til sagslisten. Undersøgelsen viste, at 

tilrettelæggelsen af SKATs kontrol af sager på ventelisten ikke er helt tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vurderer, at alle sager på ventelisten bør kontrolleres for, om personer i selskabet 

tidligere har deltaget i økonomisk kriminalitet.  

 

Sagerne på sagslisten bliver alle kontrolleret af SKAT, men kontrollen er ikke ensartet og 

dækkende. SKAT foretager automatisk kontrol i deres registre, men ikke i KINFO registeret, da der 

ikke er lovhjemmel til dette. Her skal SKAT kontrollere manuelt på de sager, hvor det vurderes at 

være nødvendigt. Derudover har SKAT ikke mulighed for at se hvilke personer, politiet mistænker 

for økonomisk kriminalitet. En direkte adgang for SKAT til at kontrollere alle ansøgere i forhold til 

politiets oplysninger vil kræve en lovændring, men det vil styrke SKATs kontroller. Undersøgelsen 

viste, at tilrettelæggelsen af SKATs kontrol af sager på sagslisten ikke er helt tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vurderer, at alle sager på sagslisten bør kontrolleres for, om personer i selskabet 

tidligere har deltaget i økonomisk kriminalitet, og om der anvendes dækadresser, hvilket kan 

afdækkes ved stikprøvevis kontrolbesøg.  
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I skatteministerens redegørelse af 19. januar 2007 står der angående muligheden for automatisk 

kontrol i KINFO-registeret på alle sager, at der er igangsat en undersøgelse af lovgivning på 

området. Angående SKATs direkte adgang til at kontrollere alle ansøgere i forhold til politiets 

oplysninger om personer mistænkt for økonomisk kriminalitet står der, at en lovændring bør 

overvejes nærmere og eventuelt drøftes med justitsministeren.108 Angående undersøgelser af om der 

anvendes dækadresser, vil SKAT forsøge at etablere et register over kendte dækadresser og 

kontorhoteller. Rigsrevisionen mener, at flere kontrolbesøg vil virke præventivt, men SKAT har 

ikke planer om systematisk at gennemføre kontrolbesøg i registreringsfasen, da deres tilgang til 

kontrol i denne fase er en mere systemmæssig kontrol. Idet den systemmæssige kontrol styrkes ved 

adgang til ovennævnte registre, er der ikke behov for yderligere kontrolbesøg. Rigsrevisionen finder 

dette tilfredsstillende.  

 

Rigsrevisionens undersøgelse kommer frem til den konklusion, at myndighederne har tilrettelagt 

indsatsen til bekæmpelse af momskarruselsvindel tilfredsstillende. Den har dog nogle anbefalinger 

bl.a. til den manglende systematiske kontrol af sagerne på ventelisten, som skyldes den korte 

behandlingstid. Flemming Lind Johansen har dermed ret i sin kritik af dette område.  

!

7.3.3!Hurtigere!reaktionsevne!

Flemming Lind Johansen mente, at SKAT ved mistanke om momssvindel, såfremt selskaber ikke 

betaler deres moms til tiden, bør være hurtigere til at undersøge hele handelskæden. Derudover bør 

de advare broker-selskabet, så de ikke uforvarende bliver en del af momskarrusellen.  

 

SKAT har mulighed for at advare broker-selskaber efter notifikationsreglerne om risikoen for 

solidarisk hæftelse, men har kun benyttet notifikationsreglerne meget få gange. Dette skyldes, at en 

advarsel ikke er nødvendig, da selskaberne, også uden en advarsel, risikerer solidarisk hæftelse, 

hvis svindlen er så slem, at selskabet burde have indset det. Det vil være interessant at spørge 

SKAT, om de bør benytte notifikationsreglerne oftere, så de selskaber, der handler med et svindel-

selskab, bliver advaret og kan tage de nødvendige forholdsregler. Dette vil blive beskrevet i afsnit 

8.  

                                                
108 Bilag 39 – Beretning til statsrevisorerne om indsatsen mod momskarruselsvindel 
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På den anden side kan Flemming Lind Johansen ikke sætte lighedstegn mellem det ikke at betale 

sin moms og det at være med i momskarruselsvindel. Hvis SKAT sender advarsler ud til en masse 

selskaber om solidarisk hæftelse, vil det skabe panik i de legale selskaber, som så ikke længere tør 

handle med den pågældende leverandører. Hvis det viser sig, at der ikke er tale om 

momskarruselsvindel, kan det ødelægge et legalt selskab, som måske bare har haft problemer med 

at betale momsen. 

!

7.3.4!Omvendt!betalingspligt!

Flemming Lind Johansen kunne ikke se, hvad der skulle tale imod omvendt betalingspligt på alle 

varer. I forslaget om quick reaction kan der indføres omvendt betalingspligt på enkelte 

problemfyldte varegrupper ved tilladelse af EU Kommissionen. Men som diskuteret i interviewet 

med SKAT flytter momssvindel fra område til område og fra land til land, efterhånden som der 

bliver indført modforanstaltninger. Derfor vil der også med quick reaction ende med at være flere 

og flere områder med omvendt betalingspligt. Det vil være interessant at spørge SKAT om, hvad de 

ser som grunden til, at der ikke er indført omvendt betalingspligt på alle varer købt i andre EU-

lande. Dette vil blive behandlet i afsnit 10. 

!

7.3.5!Mere!åbenhed!hos!SKAT!

Flemming Lind Johansen synes, at det er et problem, at revisor ikke har adgang til SKATs registre. 

Det er dermed kun SKAT, der kan se hele forløbet, men SKAT mener samtidig, at revisor bør 

opdage flere momskarruseller. Hvis SKAT har en forventning om, at der er visse ting, revisor bør 

kontrollere, vil en åbenhed fra SKAT og adgang til deres register vel kun være med til at skabe et 

bedre samarbejde SKAT og revisor imellem i kampen om momskarruseller. Som det er i dag, må 

SKAT, grundet persondataloven, ikke informere revisor, hvis denne kontakter SKAT og spørger, 

om en kunde er registreret i deres systemer. Det vil være interessant at spørge til SKATs holding til 

en øget åbenhed. Dette vil blive behandlet i afsnit 10.  
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8.Delkonklusion.på.interviews.

SKAT mener, at revisor kunne og burde gøre mere for at opdage momskarruseller, mens SØK og 

momseksperten ikke mener, at revisor kan gøre meget. SKAT er efterfølgende kontaktet igen for at 

følge op på spørgsmål, som de efterfølgende interviews har givet anledning til. 

 
Herunder er de ud fra tidligere sager identificerede faresignaler opsummeret: 
 

 Personer der svindler med hvad som helst 
 Personer der svindler gentagne gange og dermed har kriminel baggrund 

 

Herunder er de af SKAT identificerede faresignaler opsummeret: 
 

 Firmaet har adresse på kontorhotel 
 Bestyrelsesmedlemmer har adresse på kontorhotel  
 Lagerkapacitet er utilstrækkelig i forhold til branchekode eller oplysninger om virksomhed 
 Der er ikke taget hensyn til midler til lagerstyring  
 Stikprøvekontrol af lageret viser, at varerne ikke er målrettet det danske marked  
 Lav avance i forhold til andre i branchen (buffer)  
 Markante ændringer i omsætningen 
 Pludselige skift til varer man ikke har solgt tidligere 
 Pludselig ekstrem succes på et marked, man ikke har ageret på tidligere  
 Omsætning der knytter sig til få varepartier 
 Der handles store værdier pr. parti 
 Markante ændringer i ledelsen, der medfører ændringer i omsætningen 
 Andre nye ansatte, der gør komet-karriere og øger omsætningen væsentligt 
 Der ligger kun sparsomme oplysninger om vigtige kunder eller leverandører, mens man har 

masser af oplysninger om mindre kunder eller leverandører 
 Den nye kundes kreditværdighed, leveringsbetingelser m.v. er ikke undersøgt 
 Der er ikke lagt planer for at holde på vigtige kunder  
 Der handles til enten markant lavere eller markant højere priser end markedsprisen  
 Der er ikke taget tilstrækkeligt hensyn til likviditeten i forhold til, hvad man ville have gjort, 

hvis man havde et legalt samarbejde med leverandør eller kunde  
 Ved betaling af kreditorer betales der ikke direkte til dennes bank, men til en 3. part eller via 

en betalingsplatform 
 Betalingsprocedurer overholdes ikke for så vidt angår godkendelser 
 Hurtige transaktioner 
 Urealistisk høj omsætning pr. medarbejder 
 Hyppige kundeskift, ca. hver tredje måned 
 Hyppige skift af leverandør fra andre EU-lande hver tredje måned  



Side 100 af 219 

 

Herunder er de af SØK identificerede faresignaler opsummeret: 
 

 Høj omsætning pr. medarbejder 
 Nyt selskab som pludselig har en milliardomsætning 
 Hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det sikkert for godt til at være sandt 
 Hvordan kan de have denne omsætning? Lyder det rimeligt? Lille kontor i Vanløse med 

milliardomsætning 
 Kontorhoteller 
 Revisor kan være opmærksom på, om der står en meget vag beskrivelse af varerne/ 

ydelserne på fakturaen på trods af et beløb på flere millioner 
 

Herunder er de af momseksperten Flemming Lind Johansen identificerede faresignaler 
opsummeret: 
 

 Selskabet bliver stiftet af en mand under 30 år 
 Selskabet bliver stiftet af en person med kriminel baggrund 
 Selskabet har adresse privat, i et kælderlokale eller i et sommerhus 

 

Udover at SKAT overordnet har været uenig med især momseksperten om, hvorvidt revisor kan 

gøre mere i bekæmpelsen af momskarruseller, var netop disse parter også uenige om, hvorvidt de 

oplistede faresignaler burde have udløst bekymring, dengang momskarrusellerne foregik. SKAT 

fortalte, at der er flere situationer, hvor de overvejer rådgiveransvar for dermed at stille revisor til 

ansvar for ikke at have udført sin revision grundigt nok. Momseksperten mente derimod, at der i de 

momskarruselsager, som han har indblik i, ikke har været nogen af de faresignaler, SKAT oplistede. 

Hvis der i nogen grad alligevel har været faresignaler til stede, har det været nogle, der kun har 

været mulige at se i bagklogskabens klare lys. Sandheden må antages at ligge mellem de to udsagn.  

 

Grundet de forskellige holdninger blev opfølgende spørgsmål sendt til SKAT, som dog ikke 

grundet travlhed hos SKAT har haft mulighed for at svare på kritikken fra SØK og momseksperten. 

Følgende spørgsmål er forsøgt besvaret af SKAT uden held:  

• Har Danmark nogen eksempler på contra trading?  
• Har SKAT i dag fået direkte adgang til at kontrollere i forhold til politiets oplysninger om 

personer, der er mistænkt for økonomisk kriminalitet? 
• Er der etableret et register over kendte dækadresser (kontorhoteller) og eventuelt også et 

register over de personer, der fremover bliver tvangsafmeldt i forhold til momsregistrering? 
• Kan SKAT og Erhvervsstyrelsen nå at foretage de nødvendige undersøgelser på de 3 dage, 

der er til rådighed? 
• SØK og Momseksperten mener ikke, at det er muligt for revisor at opdage momskarruseller, 

og at når I vurderer, at revisor bør opdage flere momskarruseller, er det en udtagelse i 
”bagklogskabens klare lys”. Hvad er jeres holdning til dette udsagn? 
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• I nævnte, at I overvejer rådgiveransvar i nogle sager. Vi har undersøgt Revisornævnet for 
sager, hvor revisor har været indklaget for manglede handlinger i forhold til momssvindel, 
men har ikke kunnet finde nogen, hvor revisor er blevet dømt. Hvis I mener, at revisor ikke 
gør tilstrækkeligt, hvordan kan dette så være tilfældet?  
 

Nogle af faresignalerne har allerede medført diverse ændringer. Hvorvidt faresignalerne bør ændre 

revisors tilgang til sin revision, gennemgås i afsnit 10. 

.
Listesystemet skiftede i 2011 navn til EU salgsangivelse. I forhold til listeangivelsen er EU 

salgsangivelsen strammet op med månedlig indberetning i stedet for kvartalsvis. Dette blev indført 

for hurtigere at opfange og kontrollere oplysningerne på indberetningen. Derudover blev 

momsangivelsen udvidet med en ekstra rubrik B for bedre at kontrollere, at momsangivelsen og EU 

salgsangivelsen stemmer overens.  

 

Notifikationsreglerne blev indført efter Optigen Ltd dommen. Notifikationsreglerne betyder at 

SKAT, ved mistanke til et selskab, kan advare selskabets kunder mod at handle med selskabet. 

Selskabets kunder kan herefter ikke påberåbe sig ”god tro”, og kan herefter i tilfælde af 

momssvindel risikere at hæfte solidarisk. Denne mulighed har ikke haft den store betydning for 

SKAT, og de har kun benyttet notifikationsregler meget få gange, da en advarsel ikke længere er 

nødvendig. Kittel-dommen slog efterfølgende fast, at der er risiko for solidarisk hæftelse, hvis 

svindlen er så slem, at selskabet burde have indset det. SKAT har ret til at nægte momsfradraget 

umiddelbart og uden advarsel. Flemming Lind Johansen mener, at SKAT i højere grad bør benytte 

notifikationsreglerne for at advare de legale selskaber, på trods af at dette ikke er et krav. Dette 

skulle blot være en service overfor andre selskaber i kæden, som ikke er interesseret i at blive 

indblandet. Det har ikke været muligt at få SKATs kommentar hertil, men SKAT følger i dag typisk 

op på en umiddelbar fradragsnægtelse med en notifikation, men da de skal have konstateret et tab, 

er denne regel mere vanskelig at benytte. Det er dermed tvivlsomt, om SKAT kan benytte denne 

mulighed yderligere.  

 

Fra 9. april 2010 har man i Danmark, men også i flere andre lande, valgt at indføre omfattende 

omvendt betalingspligt på CO2-kvoter for at komme svindel på dette område til livs. Ud fra et 

markant fald i antallet af konti i det danske kvote register fra 1.256 konti til 30 konti, synes dette 

tiltag absolut at have afhjulpet situationen. Derudover er vedtagelse af en quick reaction mekaniske, 

som vil give mulighed for omvendt betalingspligt på andre varegrupper, i gang.  
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9.Rækkevidden.af.revisors.arbejde.og.ansvar.

 

9.1.Omfanget.af.revisors.arbejde.ifølge.revisionsstandarderne..

Indtil nu er en række faresignaler identificeret, om end der har været uenighed om styrken af 

faresignalerne. I dette afsnit inddeles alle faresignalerne i hovedkategorier, og det undersøges, 

hvorledes revisor bør reagere på faresignalerne ifølge revisionsstandarderne.   

!

9.1.1!Lav!avance!i!forhold!til!andre!selskaber!i!samme!branche!

 Lav avance i forhold til andre i samme branche (buffer-selskab og broker-selskab)  

Forud for sin revision vil revisor typisk have opnået et fornødent kendskab til virksomheden i 

overensstemmelse med kravene i ”ISA 315 - Identifikation og vurdering af risici for væsentlig 

fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser”. I forbindelse hermed skal 

revisor opnå forståelse for selskabets forretningsområder, herunder selskabets produkter. Det vil 

indgå som en naturlig del i planlægningen af revisionen at foretage en regnskabsanalyse. 

Regnskabsanalysen bør bl.a. belyse aktivitet og rentabilitet. Nøgletallet ”dækningsgrad” er centralt i 

de fleste handelsvirksomheder, hvorfor det må forventes, at revisor bliver bekendt med denne og 

forholder sig til niveauet.  

 

Ved endt revision af regnskabsposten ”omsætning” skal revisor have indhentet tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis. Hvornår dette er opnået beskrives i ISA 500. Omsætning revideres typisk via 

substansanalytisk revision samt test af kontroller, men suppleres i nogle tilfælde med detailtest, 

hvilket eksempelvis kan skyldes forhøjet risiko. Analyser anvendes, da revisionsmålet 

”fuldstændighed” er svært opnåeligt på regnskabsposten.  

 

Standarden beskriver desuden det tilfælde, hvor der er konstateret manglende konsistens i 

revisionsbevis, eller der er tvivl om pålideligheden heraf. Her skal revisor fastlægge hvilke øvrige 

revisionshandlinger, der er nødvendige samt overveje den eventuelle indvirkning på andre aspekter 

af revisionen109. En passende reaktion fra revisors side vil, i tilfældet med en afvigende analyse af 

dækningsgraden, være at forespørge ledelsen om årsagen til den lave dækningsgrad. Dette kan 
                                                
109 ISA 500.11 
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være, når dækningsgraden enten afviger i forhold til tidligere år, eller i tilfældet hvor revisor er 

opmærksom på, at andre selskaber i branchen realiserer væsentlig højere dækningsgrader. Revisors 

næste skridt i forhold til dette faresignal vil afhænge af det konkrete svar, ledelsen giver på den lave 

fortjeneste. En forklaring med henvisning til virksomhedens strategi, eventuelt som led i en 

markedspositionering vil, hvis den ellers er konsistent med øvrige forhold, være svær for revisor at 

anfægte yderligere.  

!

9.1.2!Markante!ændringer!i!omsætningen!/!Urealistisk!høj!omsætning!pr.!medarbejder!

 Markante ændringer i omsætningen 
 Pludselige skift til varer, man ikke har solgt tidligere 
 Pludselig ekstrem succes på et marked man ikke har ageret på tidligere  
 Omsætning der knytter sig til få varepartier 
 Der handles store værdier pr. parti 
 Markante ændringer i ledelsen, der medfører ændringer i omsætningen 
 Andre nye ansatte, der gør komet-karriere og øger omsætningen væsentligt 
 Nyt selskab som pludselig har en milliardomsætning 
 Urealistisk høj omsætning pr. medarbejder 
 Hyppige skift af leverandør fra andre EU-lande hver tredje måned.  
 Hvordan kan de have denne omsætning? Lyder det rimeligt? Lille kontor i Vanløse med 

milliardomsætning 
 

Revisor vil i sin planlægningsfase af revisionen identificere relevante nøgletal via en indledende 

regnskabsanalyse. Omsætningen vil være naturlig at fokusere på, og revisor vil rette forespørgsler 

til ledelsen angående udviklingen i de økonomiske nøgletal. Netop omsætningen er et fokusområde, 

når revisor overvejer risikoen for fejl som følge af besvigelser. Dette som følge af at omsætningen 

er den regnskabspost, der oftest manipuleres med i forbindelse med fejl/besvigelser vedrørende 

regnskabet.  ISA 240 omhandler revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet.  

 

I denne standard er det centralt for revisor at identificere risikoen for væsentlig fejlinformation i 

regnskabet som følge af besvigelser. Revisors ansvar er derfor ikke at foretage en juridisk vurdering 

af, om besvigelser forekommer, til trods for at revisor har mistanke om dette, men snarere om 

besvigelsen medfører væsentlig fejlinformation i regnskabet.   
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I tilfælde hvor revisor identificerer, at omsætningen er steget markant, skal revisor lade dette indgå i 

sin planlægning af revisionen. Som ved alle andre væsentlige regnskabsposter skal revisor opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for opfyldelse af revisionsmålene. Det vil være naturligt, at 

revisor opdaterer forståelsen for virksomheden, hvis omsætningen er steget markant og indhenter 

årsagsforklaringer herpå.   

 

Revisors reaktion vil afhænge af mængden og kvaliteten af det opnåede revisionsbevis. Om der kan 

forekomme situationer, hvor revisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, til trods for at en 

regnskabspost er manipuleret, vil afhænge af den øverste ledelses involvering i manipulationen. 

Standarderne anfører, at det ikke er revisors pligt at kunne afsløre forfalsket revisionsbevis, men at 

revisor skal udvise professionel skepsis. Det må antages at være tilfældet, såfremt revisor i øvrigt 

følger revisorlovgivningen. Historisk set er der flere eksempler på direktører, der har formået at føre 

revisor bag lyset, og antageligt har givet revisor manipuleret revisionsbevis. Dette var bl.a. tilfældet 

i sagen om Preben Hollænder Laugesen. 

 

Standarderne fastslår, at det er virksomhedens øverste ledelse, der har ansvaret for at implementere 

og vedligeholde en intern kontrol, der kan forebygge og opdage besvigelser. I sagerne om 

momssvindel har svindlen ofte involveret den øverste ledelse. Revisor har i disse sager derfor ikke 

en ”medspiller” i form af ledelsen, når revisor skal indhente revisionsbevis og forståelse for 

virksomheden. Standarderne omtaler dette som sammensværgelser. I disse situationer har revisor 

følgende reaktionsmuligheder:110 
1) Fastslå det faglige og juridiske ansvar, der efter omstændighederne er relevante. Herunder om der er krav til 

revisor om at underrette personen eller personerne, som valgte revisor, eller i visse tilfælde lovgivende 
myndigheder.  

2) Overveje om det er passende at fratræde som revisor, hvor fratræden er muligt under gældende lov og øvrig 
regulering.  

3) Hvis revisor fratræder: 
a) Drøfte revisors fratræden og årsagerne hertil med personer på et passende niveau i den daglige ledelse og 

med den øverste ledelse og 
b) Fastslå om der er en faglig eller juridisk forpligtelse til at underrette den eller de personer, der valgte revisor, 

eller i visse tilfælde lovgivende myndigheder om revisors fratræden og årsagerne hertil. 
 

Endvidere, som følge af ISA 240.43, skal revisor ved en konstateret besvigelse afgøre, om der er 

pligt til at rapportere forholdet til en ekstern part (SØK). Nogle forhold er jf. lovgivningen ikke 

                                                
110 ISA 240.38 
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omfattet af revisors generelle tavshedspligt. RL bestemmelser om tavshedspligt111 er defineret 

tilsvarende i straffeloven.  Undtagelsen findes i straffelovens § 152, hvori tavshedspligt er undtaget, 

såfremt den pågældende er forpligtet til at videregive oplysningerne. For revisor er de typiske 

tilfælde ved: 

• Oplysning fra fratrådt revisor til nyvalgt revisor om forhold relevant for revisionen 
• Oplysning til kvalitetskontrollanter under den lovpligtige kvalitetskontrol 

 

Dette blev beskrevet i  dybden i afsnit 5.7.1. 

!

9.1.3!Faresignaler!der!kan!henføres!til!virksomhedens!strategi!

 Der ligger kun sparsomme oplysninger om vigtige kunder eller leverandører, mens man har 
masser af oplysninger om mindre kunder eller leverandører 

 Den nye kundes kreditværdighed, leveringsbetingelser m.v. er ikke undersøgt 
 Der er ikke lagt planer for at holde på vigtige kunder  
 Der handles til enten markant lavere eller markant højere priser end markedsprisen  
 Der er ikke taget tilstrækkeligt hensyn til likviditeten i forhold til, hvad man ville have gjort, 

hvis man havde et legalt samarbejde med leverandør eller kunde  
 

Ovenstående faresignaler vil revisor berøre under sin forståelse af virksomheden samt revision af 

going concern. Revisor skal jf. ISA 315 opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, 

herunder virksomhedens interne kontrol. Her beskrives bl.a. en forståelse af virksomhedens mål og 

strategier samt de hermed forbundne forretningsrisici, der kan medføre risici for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet. Ved risiko for væsentlig fejl i regnskabet skal forstås, om revisor vil 

overse en væsentlig going concern forudsætning eller lignende, hvorved regnskabet ikke skal 

aflægges med fortsat drift for øje.  

 

Det vil være i denne proces, at revisor eventuelt vil blive bekendt med, om virksomhedens 

strategiske grundlag har identificeret relevante forhold.  ISA 315 A31 nævner, at revisors forståelse 

af forretningsrisici (såsom manglende fastholdelse af kunder) øger sandsynligheden for, at 

væsentlig fejlinformation kan identificeres. Endvidere fremgår det, at ”revisor har imidlertid ikke 

pligt til at identificere eller vurdere alle forretningsrisici, da det ikke er alle forretningsricisi, der 

giver anledning til risici for væsentlig fejlinformation”.  

                                                
111 RL § 30 
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Det vil således ikke umiddelbart være muligt at fastslå, hvorvidt revisor vil identificere det, hvis 

virksomheden ikke har lagt planer for at holde på vigtige kunder. Det vil afhænge af den konkrete 

situation. Det samme gør sig gældende i forhold til mængden af oplysninger om vigtige kunder.  

!

9.1.4!Hensyn!til!virksomhedens!likviditet!til!fortsættelse!af!driften!

 Ved betaling af kreditorer betales der ikke direkte til dennes bank, men til en 3. part eller via 
en betalingsplatform 

 Betalingsprocedurer overholdes ikke for så vidt angår godkendelser 
 Hurtige transaktioner 
 

Revisors blanke påtegning på et regnskab vil betyde, at revisors vurdering er, at selskabet er et 

fortsættende selskab frem til udgangen af det nye regnskabsår. Revisor skal i den forbindelse 

vurdere, om virksomheden har likviditet eller finansieringsmuligheder til at fortsætte driften. 

Revisor vil typisk foretage sine vurderinger baseret på indholdet i ISA 570 - Fortsat drift. Det 

generelle indhold af denne ISA er, at revisor skal indhente dokumentation for ledelsens vurdering af 

virksomhedens evne til at fortsætte driften. Dette skyldes, at årsregnskabet vil være aflagt ud fra en 

forudsætning om virksomhedens fortsatte drift. Såfremt denne forudsætning ikke er opfyldt, vil det 

typisk have en væsentlig indvirkning på værdierne af aktiverne, som så skal måles til 

realisationsværdier. Vurderingen af virksomhedens evne til at fortsætte driften vil hovedsagligt 

være baseret på de fremtidige pengestrømme, da det er likviditetsmangel, der er årsagen til 

konkurser. Revisor vil tage stilling til ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte 

driften. Herunder om al information er medtaget i denne vurdering. Såfremt revisor vurderer, at 

ledelsen har præsenteret en objektiv og saglig redegørelse, hvor alt peger i retning af, at 

virksomheden er fortsættende, vil der ikke foretages yderligere handlinger.  

 

Angående betaling af kreditorer via en betalingsplatform eller til 3. mand, er der ikke konkrete 

procedurer, som revisor skal følge, udover at revisor skal opnå overbevisning om transaktionernes 

nøjagtighed, hvilket gøres på baggrund af stikprøver. En typisk handling på kreditorsiden er at 

afstemme den bogførte kreditorgæld til en ekstern bekræftelse i form af et kontoudtog. Såfremt der 

er overensstemmelse, har revisor et stærkt revisionsbevis, da dette er 3. mands bekræftelse. Revisor 

vil herefter have en berettiget forventning om, at alle tidligere betalinger til denne kreditor er 

modtaget. Det er underordnet, om dette er sket via betalingsplatform eller andet, idet 

registreringerne er sket korrekt.   
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Vedrørende overholdelse af betalingsprocedurer skal revisor identificere interne kontroller i 

virksomheden, og disse skal i et vist omfang gennemgås for at vurdere effektiviteten. Såfremt der 

konstateres ineffektivitet eller manglende overholdelse af de interne kontroller, vil revisor 

rapportere dette til ledelsen enten i et management letter eller i revisionsprotokollen. Det vil 

formentlig bero på en tilfældighed, såfremt revisor identificerer, at det kun er vedrørende specifikke 

leverandører, at de interne kontroller ikke er effektive, da det ikke er sikkert, at flere stikprøver på 

samme leverandør udvælges. Brud på de interne kontroller vil således være et område, hvor revisor 

er pålagt at efterprøve og rapportere til ledelsen om eventuelle svagheder.  

 

Det forhold, at nogle leverandører betales hurtigere end andre, vil sjældent blive identificeret af 

revisor. Dette ville eventuelt opdages via en detaljeret analyse af omsætningshastighed pr. kreditor, 

hvilket ikke er en typisk handling foretaget af revisor, da tilstrækkelig forståelse for udviklingen 

kan opnås på de overordnede nøgletal.  

!

9.1.5!Lagerstyring!og!kontorhoteladresse!

 Firmaet har adresse på kontorhotel 
 Bestyrelsesmedlemmer har adresse på kontorhotel  
 Lagerkapacitet er utilstrækkelig i forhold til branchekode eller oplysninger om virksomhed 
 Der er ikke taget hensyn til midler til lagerstyring  
 Stikprøvekontrol af lageret viser, at varerne ikke er målrettet det danske marked.  
 Selskabet bliver stiftet af en mand under 30 år 
 Selskabet bliver stiftet af en person med kriminel baggrund 
 Selskabet har adresse privat, i et kælderlokale eller i et sommerhus 
 Hyppige kundeskift, ca. hver tredje måned 

 

Disse faresignaler henvender sig hovedsagligt til missing trader-selskaberne og buffer-selskaberne, 

som er oprettet med intentioner om svindel. Disse selskaber vil revisor sjældent revidere.  

!

9.1.6!Beskrivelse!på!fakturaen!!

 Revisor kan være opmærksom på, om der står en meget vag beskrivelse af varerne/ 
ydelserne på fakturaen på trods af et beløb på flere millioner 
 

Isoleret set vil dette faresignal ikke alarmere revisor, da der er handlet mellem to, som 

udgangspunkt uafhængige parter, og det ikke er revisors opgave at vurdere, hvor detaljeret en 
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faktura skal være, for at varerne er beskrevet tilstrækkeligt. Dette kan variere meget fra branche til 

branche. 

!

9.1.7!Forholdene!er!for!gode!til!at!være!sande!

 Hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det sikkert for godt til at være sandt 
 

Revisor skal ifølge revisors etiske retningsliner udvise ”professionel skepsis” ved planlægning og 

udførsel af revisionsopgaver. 112  Herunder skal revisor overveje pålideligheden af anvendte 

informationer og oplysninger. Dette er meget lidt konkret, men siger dog stadig noget om, at revisor 

bør reagere, såfremt der er flere tegn på uregelmæssigheder.  

!

9.1.8!Opsummering!

Alle de beskrevne faresignaler kan sammenkædes med enten revisionsstandarder eller revisors 

etiske regelsæt. Det synes derfor ikke muligt at identificere områder, hvor revisor ikke gør nok i sin 

revision på nuværende tidspunkt. Hvorvidt Revisornævnet (revisorer og regnskabsbrugere) er enige 

i dette undersøges i næste afsnit.   

                                                
112 Bilag 40 – Etik & Troværdighed, Etiske rammer for statsautoriserede revisionsvirksomheder og deres medarbejdere, 
afsnit Professionel kompetence – revisor skal være fagligt kompetent 
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1!Formand!

2!
Næssormænd!

(mindst!1!
landsdommer)!

3!
Statsautorisede!

revisorer!

3!Registerede!
revisorer!

6!repræsentanter!
for!

regnskabsbrugerne!

9.2.Har.revisor.historisk.været.indklaget.i.Revisornævnet.om.momskarruselsager?.

For at undersøge om der er faresignaler, revisor tidligere har overset, gennemgås sager relateret til 

emnet i Revisornævnet. Under interviewet med SKAT kom det ligeledes frem, at der er sager, hvor 

SKAT seriøst overvejer rådgiveransvar, og at disse sager ofte ender i Revisornævnet. For at se på 

om revisor historisk har været indklaget i Revisornævnet, er de offentliggjorde sager på 

Revisornævnets hjemmeside gennemgået.  

!

9.2.1!Revisornævnets!opbygning113!!

Såfremt en revisor ikke lever op til sine forpligtelser, kan denne stilles til ansvar ved flere instanser. 

De tre mest almindelige former for ansvar er erstatningsansvar, straffeansvar og disciplinæransvar. 

De to første pådømmes ved domstolene som en partsproces, mens det sidste er en høringsprocedure, 

og sagsbehandlingen forestås af Revisornævnet. Disciplinæransvaret er særegent for ganske få 

erhvervsgrupper i samfundet, heriblandt revisorer, og står for at foretage finjustering, som ikke 

omfattes af straf- og erstatningsansvaret.114 I nærværende afhandling er der valgt at fokusere på 

kendelser i Revisornævnet for at 

undersøge, hvorvidt revisor er kendt 

ansvarlig i sager omkring momssvindel.  

 

Opbygningen af Revisornævnet er, som 

vist i figuren ved siden af, bestående af 

både revisorer og repræsentanter for 

regnskabsbrugeren. 115  Det fremgår af 

Revisornævnets hjemmeside, hvem 

medlemmerne af nævnet er. For repræsentanterne for regnskabsbrugerne fremgår det ligeledes, 

hvilken baggrund de har. Både medlemmer og suppleanter udpeges af Erhvervsstyrelsen for en 

periode på fire år. Revisornævnet er jf. § 1 i bekendtgørelse om Revisornævnet nedsat for at 

behandle klager over en statsautoriseret eller registret revisor (eller revisionsvirksomhed som 

                                                
113 Afsnittet om revisornævnets opbygning bygger på et afsnit i Revision 2 opgaven ”Kvalitetskontrol – En analyse af 
Revisortilsynets og Revisornævnets fortolkning af kvalitetssvigt” på Cand.merc,aud af Anita Thorstensen m.fl.  
114 Langsted, Andersen og Kiertzner, Revisoransvar, kapitel 8.2.1 – Reglerne, side 151-152  
115 Jf. Bekendtgørelse om Revisornævnet § 2 og RL § 43 

Figur 12: Revisornævnets opbygning 
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helhed), som ved udøvelsen af opgaver i henhold til RL § 1 stk. 2 og 3, tilsidesætter de pligter, som 

stillingen medfører.116  

 

Sager kan kun indbringes af klageberettigede, der defineres som: 117Særlige institutioner og 

myndigheder, samt alle med retslig interesse. I de sager, som er interessante for 

problemformuleringen, vil klageberettigede være SKAT. En sag kan indbringes for Revisornævnet 

på forskellige baggrunde. I disse tilfælde ville der indklages på baggrund af tilsidesættelse af pligter 

(god revisorskik).  

 

Klagen skal indgives på Revisornævnets adresse og skal indeholde en fremstilling af de forhold, der 

ønskes bedømt af nævnet. Herefter sender Revisornævnet klageskrivelsen (inkl. eventuelle bilag) til 

den indklagede med opfordring om at udtale sig indenfor en fastsat periode.118  Formanden afgør 

hvor mange og hvilke medlemmer, der skal deltage i sagens behandling. Enten formanden eller 

næstformanden, mindst en revisor og en regnskabsbruger-repræsentant skal deltage. Dog skal 

antallet af revisorer altid svare til antallet af repræsentanter for regnskabsbrugerne.119  

 

Nævnsprocessen består af en høringsprocedure, indhentelse af yderligere oplysninger, afholdelse af 

møder, sagkyndig ekstern bistand (til nævnet)120 og sagens afgørelse. Revisornævnets afgørelser 

træffes ved almindelig stemmeflertal, afgørelsen skal begrundes og mindretallets indstilling 

gengives.121 Hvis Revisornævnet finder, at en statsautoriseret revisor eller registreret revisor har 

tilsidesat sine pligter, kan nævnet sanktionere ved at give en advarsel, en bøde på op til kr. 300.000 

eller fratage revisoren dennes godkendelse i en periode fra 6 mdr. til 5 år. Hvis det samme er 

tilfældet med en revisionsvirksomhed, kan denne få en advarsel, en bøde på op til kr. 750.000 eller 

få frataget rettigheden til at udføre revisionsvirksomhed i en periode fra 6 mdr. til 5 år.122 Ved den 

grovere sanktion, hvor rettighedsfrakendelse kommer på tale, skal der dog deltage mindst to 

statsautoriserede eller registrerede revisorer (afhængigt af indklagedes titel).123  

                                                
116 Dette er også anført i RL § 43 stk. 3 
117 Jf. RL § 43 stk. 6 modsætningsvis, Bekendtgørelse om Revisornævnet § 1, stk. 2 
118 Jf. Bekendtgørelse om Revisornævnet § 5, § 5 stk. 2 og § 8 
119 Jf. Bekendtgørelse om Revisornævnet § 2 stk. 4 og RL § 43 stk. 2 
120 Sagkyndig bistand er en mulighed jf. RL § 44 stk. 5 
121 Jf. Bekendtgørelse om Revisornævnet § 11 
122 Jf. RL § 44 stk. 1-4 
123 Jf. RL § 42 stk. 2 
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9.2.2!Sagerne!

Ved en søgning på ordet ”moms” fremkommer 115 sager på Revisornævnets hjemmeside fra 2004 

og frem.124 Da SKAT eller SØK vil være den forurettede i momssvindelsager, er det undersøgt, 

hvilke af disse sager, som har SKAT eller SØK som klager. Ud af de 115 sager var dette tilfældet i 

disse 15 sager.  

 

48/2011 68-2007-R 72/2008-S 
47/2011 88/2010 67-2007-R 

21-2005-R 54/2008-R 85/2008 
95/2011 22/2009-S S-2-1999 
69/2011 50-2006-R 3-4/2008-R 

 

Sagerne 47/2011, 48/2011 og 88/2010 er de eneste, der hovedsagligt omhandler momssvindel. 

!

9.2.3!Sagen!47/2011!!

Revisors kunde havde bogført udgifter i et dansk selskab (C ApS) og indtægter i en tysk personlig 

virksomhed (C.e.K) vedrørende en opgave udført for D. Den indklagede revisor reviderede C ApS. 

SKAT ændrede momsen for C ApS med t.kr. 902, da SKAT mente, at indtægterne hørte til i dette 

selskab og ikke C.e.K. C ApS var ifølge SKAT rette indkomstmodtager og skulle derfor opkræve 

dansk moms. Ændringen af momsen blev stadfæstet i Landsskatteretten. Sagen vedrørte 

faktureringer fra juli 2007 til december 2009, hvor indklagede revisor påtegnede regnskaberne for 

2008 og 2009. SKAT mente, at revisor havde handlet ansvarspådragende ved udarbejdelse af 

påtegningerne på årsregnskaberne for 2008 og 2009, da denne ikke havde opdaget, at indtægter og 

udgifter ikke var placeret i samme selskab.  

 

SKAT havde dog ikke vedlagt årsregnskaberne for 2008 og 2009. En klage til nævnet kræver 

imidlertid en kopi af de relevante årsregnskabers erklæringer, der klages over. Nævnet fandt ikke 

det fremlagte materiale egnet til at danne grundlag for behandling af sagen.   

                                                
124 Bilag 41 – Søgning i Revisornævnet 
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9.2.4!Sagen!48/2011!

I forlængelse af ovenstående sag har SKAT ligeledes indklaget revisoren, der underskrev 

påtegningerne for 2007 regnskabet. Her har erklæringerne på årsregnskaberne imidlertid været 

vedlagt, da der træffes afgørelse i denne sag.  

 

Revisoren har anført, at der foreligger en samarbejdsaftale mellem C.e.K. og D, og at revisoren 

havde indtryk af, at en række medarbejdere ansat i C ApS var behjælpelige med antageligvis 

rapportskrivning, fakturering etc., da samtlige medarbejdere i Tyskland i løbet af 2007 var blevet 

opsagt. C.e.K. havde derfor indgået en aftale om levering af administrativ bistand fra C ApS mod 

refusion af omkostningerne hertil. Refusionen var baseret på et overslag over det forventede 

ressourcetræk hos C ApS. Det var revisorens opfattelse, at det var korrekt, at faktureringen skete fra 

C.e.K. til D uden moms. Den administrative bistand var faktureret i henhold til 

administrationsaftalen og i overensstemmelse med den gældende momslovgivning. Der manglede 

derfor, efter revisors opfattelse, ikke en supplerende oplysning i revisionspåtegningen.  

 

Revisornævnet fandt, at revisoren havde grund til at gå ud fra, at ydelsen, som D havde modtaget, 

var leveret af C.e.K., og at det derfor var korrekt, at faktureringen fra C.e.K. skete uden tillæg af 

dansk moms, uanset at C ApS ydede bistand med administrative opgaver.    

!

9.2.5!Sagen!88/2010!!

I denne sag var et fiktivt salg af et selskab hovedemnet, mens momssvindel var et bi-emne. Der var 

i det reviderede selskab angivet for meget købsmoms med kr. 11 millioner for fiktive varekøb og 

angivet for meget salgsmoms med kr. 9 millioner. SKAT mente, at revisor burde have afdækket 

dette, da der ikke var nogen pengestrømme. De indklagede revisorer anførte overordnet, at det var 

deres opfattelse, at klagen fra SKAT var et udtryk for en efterrationalisering baseret på SKATs 

efterfølgende viden om de bedrageriske forhold. De indklagede revisorer anførte ligeledes, at 

revisionen ikke havde konstateret, at der angiveligt skulle være tale om fiktive varekøb. Derudover 

er revisionen i øvrigt ikke tilrettelagt med henblik på at afdække eventuelle besvigelser, hvilket 

også var beskrevet i revisionens tiltrædelsesprotokollat. Til trods for at revisorerne blev dømt i 

andre klagepunkter forelagt for nævnet, blev de frifundet i klagen vedrørende moms. Det skete med 

den begrundelse, at Revisornævnet ikke fandt, at SKAT havde bevist, at de indklagede revisorer på 

tidspunktet for revisionen ikke havde fornøden dokumentation for de omhandlede posteringer. 
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Revisornævnet bemærkede desuden, at SKAT selv havde været på kontrolbesøg hos selskabet uden 

at konstatere, at der var tale om fiktive varekøb.  

!

9.2.6!Opsummering!!

Som det ses af ovenstående, har SKAT måske i en del tilfælde overvejet rådgiveransvar, men de har 

kun i ganske få tilfælde indklaget revisor for manglende afdækning af særlig momssvindel. Ingen af 

de sager, SKAT har prøvet i Revisornævnet, har de fået medhold i. Dette argumenterer for, at 

revisor lever op til gældende krav, men det afviser samtidig ikke, at revisor kunne gøre yderligere 

for at forhindre momskarruseller.   
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10.Hvordan.kan.momskarruseller.modarbejdes.i.fremtiden..

 

10.1.Hvilken.regulering.kan.modarbejde.momskarruseller?.

Der er indført omvendt betalingspligt på CO2 kvoter og kreditter, og der er ved at blive taget 

stilling til et forslag fremsat af EU kommissionen om, at landene kan indføre omvendt 

betalingspligt på problemfyldte områder efter quick reaction, såfremt visse betingelser er opfyldt, jf. 

afsnit 3.8.2. Men som diskuteret under afsnit 5.7.5 og 7.3.4 er det tvivlsomt, om dette initiativ er 

nok til at forhindre momskarruselsvindel. SKAT så gerne, at quick reaction mekanismen blev styret 

af EU Kommissionen, og ikke som forslaget lægger op til nu, kommer til at køre på det nationale 

plan.  

 

Hvis der bliver indført omvendt betalingspligt på alle varer købt i andre EU lande, vil muligheden 

for momskarruselsvindel forhindres. Muligheden for momskarruselsvindel muliggøres udelukkende 

ved, at der er et selskab med indgående moms og et selskab med udgående moms, så momsen på 

den måde fordeles på to selskaber. Momseksperten Flemming Lind Johansen ser ikke noget 

problem i at have omvendt betalingspligt på alle varegrupper, og han mener, at grunden til, at der i 

dag ikke er omvendt betalingspligt på alle varer, udelukkende er politisk. Det har desværre ikke 

været muligt at få SKATs holdning til dette forslag. 

 

Der hvor revisor i dag foretager handlinger, som ville kunne opdage momskarruselsvindel, er bl.a. 

ved accept af kunden. Som nævnt i afsnit 4.1.2 ”Accept af kunden” må revisor ikke acceptere 

revisionsopgaven, hvis ledelsen ikke har den fornødne integritet. SKAT vil gerne have, at revisor i 

sådanne tilfælde kontakter SKAT, da dette kan være et faresignal om, at der sker svindel. Hvis de 

ufrivilligt er en del af denne svindel, vil der ikke være problemer med ledelsens integritet. Det er 

tvivlsomt, hvordan dette ville fungere. Det blev i afsnit 5.7.1 klarlagt at revisor gerne må angive 

mistanke hvis revisor ikke accepterer kunden. Som det er i dag, må SKAT kun registrere de 

personer eller selskaber, som har påført staten tab. En ændring af persondataloven, således at SKAT 

må registrere mistanker, vil være en fordel, så der hurtigere kommer fokus på de personer / 

selskaber, som muligvis deltager i en momskarrusel. 
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I skatteministeriets redegørelse af rigsrevisionens beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel 

står der at:  
”SKATs registreringskontrol kan tillige styrkes, hvis SKAT får direkte adgang til at kontrollere i forhold til politiets 
oplysninger om personer, der er mistænkt for økonomisk kriminalitet. Dette vil imidlertid kræve en lovændring. 
Rigsrevisionens forslag til lovændring bør overvejes nærmere, og eventuelt drøftes med justitsministeren.” 
 

Det har ikke været muligt at få svar fra SKAT på, hvorvidt SKAT har fået adgang. Såfremt SKAT 

stadig ikke har direkte adgang til at kontrollere i forhold til politiets oplysninger om personer, der er 

mistænkt for økonomisk kriminalitet, vil dette være en regulering, som med fordel kan indføres. 

 

I stedet for at momskarruseller først bliver opdaget, når staten har lidt tab, vil det være en fordel at 

forhindre momskarruseller i at blive oprettet. Det er momsekspertens holdning, at SKAT ikke gør 

nok for at bekæmpe momskarruselsvindel i forbindelse med momsregistrering af selskaber. 

Momsregistrering af selskaber er delt mellem SKAT og Erhvervsstyrelsen, med SKAT som den 

kontrollerende enhed. SKAT og Erhvervsstyrelsen har i dag kun tre dage til at foretage en 

momsregistrering af selskaber, der indsender en registreringsblanket, hvilket betyder, at ikke alle 

sager vurderes systematisk. Da virksomhederne, efter momsekspertens opfattelse, ikke har behov 

for, at en registrering foregår så hurtigt, vil det være en fordel at ændre proceduren, så SKAT og 

Erhvervsstyrelsen har længere tid til momsregistrering af selskaber. Dette vil sikre at færre 

selskaber, hvor de identificerede faresignaler er til stede, bliver momsregistreret, og dermed får 

mulighed for at starte momskarruselsvindel.  

 

10.2.Hvordan.kan.revisor.fremadrettet.modarbejde.momskarruseller?..

Det er både SØK og momsekspertens holdning, at revisor vil have svært ved at opdage noget 

mistænkeligt i de selskaber, de er inde over, da alt på papiret vil syne i orden. For at det kan lade sig 

gøre for revisor at kontrollere ledelsen, vil en åbenhed fra SKAT, som har registre over de personer, 

der tidligere har påført staten tab, være et vigtigt værktøj. Som det er i dag, må SKAT ikke, grundet 

persondataloven, informere revisor, hvis denne kontakter SKAT og spørger om, hvorvidt SKAT har 

noget i registeret på en kunde. SKAT har en forventning om, at der er forhold, revisor kontrollerer, 

hvorfor adgang til deres registre kan være med til at skabe et bedre samarbejde mellem SKAT og 

revisor. Det vil være en fordel, hvis det bliver muligt for revisor, som jo har tavshedspligt, at 

kontrollere sine kunder i dette register - enten ved forespørgsel eller direkte adgang. Det har 

desværre ikke været muligt at få SKATs kommentar til dette.  
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Det vil være interessant, hvis revisor får adgang til et register, enten som eget register eller som 

adgang til SKATs register. En del af revisionen kan dermed bestå af, at revisor kontrollerer 

ledelsen/ejerne i de selskaber, de reviderer, ved at have en oversigt over hvem, der indenfor 

selskabsverdenen, er forbundet med hvem. I registeret kan der oplyses om personer, der tidligere 

har været mistænkt eller dømt for svindel eller har konkurser bag sig. 

 

Revision af omsætning er en handling, revisor foretager, som kan opdage momskarruselsvindel. 

Revisor foretager regnskabsanalytisk revision jf. ISA 520, ved bl.a. at se på benchmarking med 

tidligere år eller andre selskaber indenfor samme branche af dækningsbidrag pr. produkt, 

debitorernes omsætningshastighed, procentvis nedskrivning til imødegåelse af tab m.v. Afvigelser 

vil give anledning til yderligere undersøgelser. Her vil registeret også kunne benyttes, da der kunne 

være oplysninger om branchers nøgletal, f.eks. omsætning pr. ansat i forskellige brancher. Det 

kunne være interessant, at revisor lavede benchmarking på omsætning pr. ansat i forskellige 

brancher i forhold til konkurrenterne, da det er et af de tidligere identificerede åbenlyse faresignaler. 

 

Da et af faresignalerne er betaling af kreditorer, hvor der sker hurtige transaktioner, kan det være en 

mulighed, at revisor ikke kun ser på, om fakturaerne er betalt, men også beregner en 

betalingshastighed. Hvis der er kreditorer, hvis betalingshastighed skiller sig væsentligt ud fra de 

andre, må der foretages yderligere kontrol heraf. Hvis der er et kreditormodul, så fakturaen er tastet 

ind på fakturadata og igen på betalingsdato, og data dermed ligger elektronisk, kan denne 

betalingshastighed nemt beregnes.   
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11.FSRs.holdning.til.de.fremkomne.forslag.

Dette afsnit bygger på mailkorrespondance med John Bygholm, formand for FSRs skatteudvalg.125 

Det har desværre ikke været muligt at gennemføre et interview med John Bygholm, i samme stil 

som med de øvrige interview deltagere, men John Bygholm har givet en meget overordnet respons 

på vores mails. 

 

De stillede spørgsmål var følgende:126  

• Vil!et!samarbejde!med!SKAT!ikke!være!en!fordel!for!FSR?! 
• Eller!hvad!ser!FSR!som!grunden!til!et!manglende!samarbejde? 
• Mener!du,!at!revisorerne!kan!gøre!yderligere!i!kampen!mod!momskarruselsvindel? 
• Må! revisor! overhovedet! fortælle! SKAT! om! eventuelle!mistanker,! eller! vil! dette! falde!

ind!under!revisors!tavshedspligt? 
• Ville!omvendt!betalingspligt!på!alle!varer!købt!i!udlandet!ikke!hindre!momskarruseller!

fuldstændigt?! 
• I!så!fald!hvad!er!til!hinder!for!at!gøre!dette? 
• Har!virksomhederne!et!behov!for,!at!en!registrering!foregår!så!hurtigt?! 
• Vil!det!ikke!være!en!fordel,!hvis!det!bliver!muligt!for!revisor,!som!jo!har!tavshedspligt,!

at! kontrollere! sine! kunder! i! dette! register! E! enten! ved! forespørgsel! eller! direkte!
adgang? 

• Vil!kontrol!af!betalingshastighed!være!for!omfattende!for!revisor? 
 

Responsen fra John Bygholm har udelukkende været vedrørende FSRs samarbejde med SKAT. Han 

ville først og fremmest gerne vide, hvem vi havde interviewet hos SKAT, da det bestemt ikke er 

hans opfattelse, at revisorerne og FSR ikke er samarbejdsvillige. Tværtimod mener John Bygholm, 

at FSR er mere samarbejdsvillige end SKAT. Han orienterede ligeledes om, at FSR er i færd med at 

udbygge det samarbejde, de allerede har med SKAT, til at være mere generelt. 

De øvrige spørgsmål er desværre ikke blevet besvaret.   

                                                
125 Bilag D – Mailkorrespondance med FSR 
126 Hele e-mailen kan ses i Bilag D – Mailkorrespondance med FSR 
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11.1.Diskussion.af.FSRs.holdning.til.de.fremkomne.forslag.

Alt tyder på, at både SKAT og FSR anser momskarruseller og momssvig for at være et vigtigt 

emne, og at begge parter ønsker et bedre samarbejde for at øge indsatsen på dette område. Dette er 

naturligvis meget positivt, og spørgsmålet er så, hvordan man praktisk forbedrer samarbejdet 

mellem de to parter. FSR anfører, at et generelt bedre samarbejde er på vej, og interviewet med 

SKAT viste tydeligt, at de med glæde vil tage imod dette. For alle parters skyld er det forfatternes 

håb, at kommunikationen imellem SKAT og FSR fremadrettet vil være tiltagende i både omfang og 

kvalitet. 

 

De revisionsuddannede forfatteres holdning til de øvrige spørgsmål er som beskrevet i afsnit 8 og 

10.  
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12.Konklusion.

Momskarruselsvindel er en svigmetode, der kræver minimum tre selskaber, hvoraf det ene skal 

være udenlandsk. Momskarrusellen opbygges ved, at det ene selskab i kæden køber varer fra 

udlandet momsfrit for herefter at sælge dem videre med dansk moms. Denne moms bliver dog 

aldrig afregnet til SKAT. Et andet selskab sælger til udlandet og får dermed moms retur. Der 

opdages momskarruselsvindel i Danmark for gennemsnitligt kr. 100-130 millioner om året, hvorfor 

forebyggelse og opdagelse af momskarruseller er relevant.  

 

Tidligere sager om momskarruselsvindel har medført, at staten har indført en række tiltag til 

bekæmpelse heraf. Forventningen er at tiltag såsom omfattende omvendt betalingspligt på CO2 

kvoter, bedre kontrol med det danske kvoteregister, forslag om indførsel af quick reaction 

mekanismen og opstramningen af EU salgsangivelsen vil reducere omfanget af svindlen. 

Notifikationsreglerne blev ligeledes indført for at forhindre momskarruselsvindel, reglerne har dog 

ikke haft den store effekt. Dette skyldes, at det efterfølgende blev fastslået, at der er risiko for 

solidarisk hæftelse, såfremt svindelen er så slem, at selskabet burde have indset det. 

 

Revisors væsentligste forudsætning for at kunne medvirke til at forebygge og opdage 

momskarruseller, er en viden om de konkrete faresignaler, der indikerer, at enten revisors kunde 

eller dennes samhandelsparter er inddraget i momskarruselsvindel.  

 

Faresignalerne i sager om momssvindel er primært opdelt i følgende hovedkategorier:   

 Lav avance i forhold til andre selskaber i samme branche  
 Markante ændringer i omsætningen eller urealistisk høj omsætning pr. medarbejder  
 Faresignaler der kan henføres til virksomhedens strategi  
 Hensyn til virksomhedens likviditet til fortsættelse af driften 
 Selskabet har kontorhoteladresse og manglende lagerstyring/lagerkapacitet 
 Vag beskrivelse af varerne/ ydelserne på fakturaen på trods af store beløb 
 Forholdene er for gode til at være sande 

 

Revisors ansvarsområde er på et overordnet plan klarlagt i RL. Revisor skal leve op til god 

revisorskik, hvilket medfører, at revisor skal leve op til reglerne i ISA’erne samt 

Erklæringsbekendtgørelsen mv. Bortset fra Erklæringsbekendtgørelsens bestemmelse om, at revisor 

skal anføre i påtegningen, såfremt moms ikke er angivet korrekt, og ledelsen som følge heraf kan 

ifalde ansvar, indeholder lovgivningen ikke konkrete undersøgelsesområder relateret til moms.   
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Rækkevidden af revisors undersøgelser er hovedsagligt affødt af revisors vurdering af væsentlighed 

og risiko. De typiske undersøgelser vedrørende moms er en afstemning af, om årets moms for 

virksomheden er angivet og indbetalt samt en momssandsynliggørelse af årets bevægelser på 

momsrelaterede regnskabsposter.  

 

En gennemgang af faresignalerne sammenholdt med revisors ansvar i henhold til ISA’erne viser, at 

disse faresignaler isoleret set ikke vil give anledning til, at revisor udvider sin revision. Revisor har 

været indklaget for Revisornævnet i tre sager omhandlende momssvindel, ingen af de pågældende 

sager har SKAT fået medhold i. Revisor skal dog altid udvise ”professionel dømmekraft”. 

Derudover er en naturlig del af kunde- og opgaveaccepten at vurdere virksomhedens ledelses 

integritet mv. Det er dog på nuværende tidspunkt svært for revisor at opdage, at ledelsen tidligere er 

straffet eller lignende.  

 

For i fremtiden at øge revisors mulighed for at forebygge og afsløre momskarruseller kræver det en 

ændring af revisors ansvar i forhold til at undersøge forhold af momsmæssig karakter, idet de 

nuværende regler primært er baseret på en afvejning af risikoen for fejl i regnskabet.  

 

En mulighed for, at revisor kan inddrage handlinger i sin revision rettet mod opdagelse og 

forebyggelse af momskarruseller, er, at revisor får adgang til at undersøge forhold omkring 

ledelsens fortid. Revisor bør være i stand til via registre at undersøge ejernes baggrund samt 

undersøge virksomhedens kunder og leverandører mere indgående. Dette kan muligvis afsløre, 

såfremt kunder og leverandører har den samme personkreds. På nuværende tidspunkt er det kun 

SKAT, der har mulighed for at undersøge ledelsens historik i KINFO registeret, hvilket begrænser 

omfanget af revisors handlemuligheder. En åbning af SKATs registre for revisor vil sandsynligvis 

være i strid med persondataloven, hvorfor det ikke synes realistisk, at revisor får indsigt i denne 

type af oplysninger. Alternativt kan revisor have sit eget register, hvor en funktion i registret er 

mulighed for benchmarking i forhold til andre selskaber i samme branche.  

En anden mulighed for, at revisor kan inddrage handlinger i sin revision rettet mod opdagelse og 

forebyggelse af momskarruseller, er, at revisor beregner og kontrollerer betalingshastighed af 

kreditorer. Såfremt revisor skal inddrage denne handling i sin revision, vil det være nødvendigt, at 

dette bliver inddraget i god revisionsskik.  
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Interview med SKAT, SØK og momseksperten indikerede, at der er vidt forskellige holdninger til, 

hvem der bærer ansvaret for at opdage momskarruseller. SKAT mener, at revisor kan og bør gøre 

mere i kampen imod momskarruseller, hvorimod SØK og momseksperten mener, at revisor har 

svære vilkår. Momseksperten mener tilmed, at SKAT burde gøre mere i registreringsfasen. En 

dialog imellem FSR og SKAT kan i fremtiden være med til at klarlægge ansvarsfordelingen, 

herunder revisors rolle, i kampen imod momskarruselsvindel.  

 

Ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt kan man påstå, at SKAT har et urealistisk billede af, hvor 

meget revisor bør undersøge, idet SKAT ikke har fået medhold i de sager, hvor revisor har været 

indklaget. Revisors undersøgelser vil sjældent gå ud over, hvad der kræves i lovgivningen. Såfremt 

revisor skal udføre yderligere handlinger, er derfor nødvendigt at disse indarbejdes i reguleringen.  

 

Med det nuværende regelsæt er omfanget af revisors undersøgelsespligt ikke tilstrækkeligt til at 

kunne forebygge momskarruseller. Størstedelen af de reguleringer, der fremover vil kunne 

modvirke momskarruselsvindel, såsom omvendt betalingspligt på alle varer, mulighed for at angive 

mistanker til SKAT samt længere tidsfrist i forbindelse med momsregistrering af selskaber, er rettet 

imod SKAT og ikke imod øget indsats fra revisors side. Den samlede konklusion er hermed, at 

revisor har meget begrænsede muligheder for at opdage momskarruselsvindel, idet de angivne 

faresignaler ikke vil give anledning til, at revisor udvider sin revision. Det er derimod hovedsagligt 

SKAT, der har mulighed for at opdage eller forhindre momskarruseller.  
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13.Perspektivering..

SKAT mener, at revisor har et ansvar for at opdage momskarruselsvindel, men som konklusionen 

fastslår, giver faresignalerne ikke anledning til udvidet revision, hvorfor der eksisterer en 

forventningskløft.  

 

Et af de helt store emner indenfor revision i nyere tid er netop forventningskløften. 

Forventningskløften defineres ved forskellen mellem, hvad brugerne af revisionsydelser forventer 

af en revisor og dennes ydelser, og hvad revisor selv tillægger sin profession og rent faktisk 

leverer.127 Denne afhandling har vist sig at være et godt eksempel på dette problem, da især SKAT 

har større forventninger til revisor, end de synes er indfriet. 

 

På FSRs hjemmeside står følgende citat i en artikel.128  
”Perception is reality – og hvis offentligheden og politikerne ser et problem, så må man forholde sig aktivt til det. 
Forklare fakta, vise handling og spille aktivt ind med konkrete forslag.” 
 

Som beskrevet i problemstillingen har revisor, i kraft af at være offentlighedens tillidsrepræsentant, 

en rolle i opdagelse og forebyggelse af momskarruseller uanset om det er retfærdigt eller ej. Man 

må som revisor se indad. Spørgsmålet er så, om revisor skal gøre mere for at opdage 

momskarruseller, eller om revisionsbranchen skal gøre mere for at oplyse myndighederne, herunder 

SKAT og den generelle offentlighed, om omfanget af revisors arbejde og konsekvenserne af 

yderligere revision. I konklusionen stod det klart, at revisor med nuværende lovgivning og ansvar 

ikke er forpligtet til at gøre yderligere.      

 

En måde man kunne gøre forventningskløften mindre kunne være at have et større samarbejde 

mellem SKAT, SØK og FSR/revisorerne. Dette kunne bl.a. ske ved at have et slags høringsråd, 

(hvor flere parter inddrages) når der laves nye vejledninger for revisors arbejde. Det må antages, at 

den bedste og hurtigste måde at bygge bro over forventningskløften vil være, at der bygges fra 

begge sider. SKAT, SØK og FSR/revisorerne bør indse, hvor vigtig kommunikationen imellem 

dem er, og at ingen kan fralægge sig ansvaret.  

                                                
127 Bilag 42 – Plancher fra undervisning i revision2 på CBS  
128 Bilag 43 – Vejen ud af forventningskløften: Kommunikation og handling 
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I konklusionen blev det identificeret, hvorledes revisor kan deltage yderligere i bekæmpelsen af 

momskarruseller, hvorimod følgende forslag identificerer områder, hvor andre end revisor 

fremadrettet kan afhjælpe problemet.  

 

Et forslag om indførsel af quick reaction mekanismen er på nuværende tidspunkt i gang med at 

blive drøftet, og såfremt dette bliver indført, betyder det, at SKAT vil få mulighed for at indføre 

omvendt betalingspligt på problemfyldte områder.  

 

Indførsel af omvendt betalingspligt på alle varer købt i andre EU lande vil være et mere 

gennemgribende, men også mere effektivt tiltag end quick reaction, idet grundlaget for opbygning 

af momskarruseller forsvinder. Umiddelbart er der ikke noget, der taler imod indførsel af dette 

udover omfattende administrative ændringer.  

 

SKAT må i deres registre udelukkende registrere personer og selskaber, der har påført staten et tab. 

Såfremt persondataloven ændres til, at SKAT kan registrere mistanker, vil det betyde en øget fokus 

på mistænkelige personer og selskaber, og dermed forventes det, at flere momskarruseller opdages. 

Mistankerne kan eventuelt angives af revisor.  

 

På nuværende tidspunkt har SKAT og Erhvervsstyrelsen tre dage til momsregistrering af selskaber. 

Det vil være en fordel, såfremt denne tidsfrist forlænges, og der dermed kan foretages en grundigere 

kontrol af de selskaber, der ønsker momsregistrering.  

 

Statens indtægter fra moms udgør en væsentlig del af de samlede offentlige indtægter, så en fortsat 

og øget indsats mod personer, der vil snyde systemet, må antages at være høj prioritet. Derfor er det 

vigtigt, at primært SKAT og revisorerne, som antageligt er dem med størst mulighed for at 

forebygge og opdage momskarruseller, i fremtiden øger samarbejdet og implementerer nogle 

yderligere værktøjer, som der er givet eksempler på i denne afhandling.   
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15.Bilag.

 

Bilag!1!–!Budgetoversigt!2,!August!2012!

3.3 Statens indtægter 
 

I 2012 ventes statens samlede indtægter at udgøre 6303⁄4 mia. kr., jf. tabel 3.6. Dermed er indtægterne 
nedjusteret med 171⁄4 mia. kr. i forhold til majskønnet. Mindreindtægterne skyldes primært lavere indtægter 
fra personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv., herunder at tilbagebetalingen af efterlønsbidrag nu skønnes 
til 241⁄4 mia. kr. mod tidligere 171⁄2 mia. kr. Tilbagebetalingen optræder som en udgift på statens 
indtægtsbudget i 2012. 

På forslaget til finanslov for 2013 er statens indtægter budgetteret til knap 6843⁄4 mia. kr. og skønnes dermed 
at stige med knap 54 mia. kr. i forhold til 2012. Der ventes især højere indtægter fra personskatter og 
arbejdsmarkedsbidrag mv. som følge af skattereformen og ophøret af tilbagebetalinger af efterlønsbidrag. 
Herudover forventes højere indtægter fra moms og erhvervsskatter med afsæt i en forventning om øget 
realvækst i BNP og privatforbrug mv. 

 
 1) Indeholder i 2012 de udgifter, som er knyttet til tilbagebetalingen af efterlønsbidrag. Tilbagebetalingen er på finansloven 

placeret som en udgift på statens indtægtsbudget, idet de normale løbende indbetalinger af efterlønsbidrag også indgår på 
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indtægtsbudgettet. 

 

Indtægtsskønnene for 2012 og 2013 er baseret på den seneste konjunkturvurdering, jf. Økonomisk 
Redegørelse, august 2012. De væsentligste budgetteringsforudsætninger er vist i tabel 3.7. 

I forhold til vurderingen i maj er skønnet for realvæksten i BNP nedjusteret med 0,3 pct.-point i 2012, mens 
væksten i privatforbrug i 2012 er nedjusteret med 0,2 pct.-point. 

I 2013 forventes højere vækstrater i privatforbrug og BNP end i 2012. Samtidig er skønnet for realvæksten i 
BNP og det private forbrug opjusteret med henholdsvis 0,3 og 0,4 pct.-point i forhold til skønnet i maj. 

 
 1) Udskrivningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget inkluderer begrænsede skattepligtige. 
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Statens indtægter i 2012 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2012 siden majvurderingen fremgår af figur 3.2 og er 
uddybet nedenfor. 

 
Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (2431⁄2 mia. kr.) er nedjusteret med godt 91⁄2 mia. kr. i forhold 
til majskønnet. Det lavere provenu kan primært henføres til ændret skøn for tilbagebetaling af 
efterlønsbidrag, som er opjusteret fra 171⁄2 mia. kr. til 241⁄4 mia. kr. Tilbagebetalingerne indgår som en 
udgift på indtægtsbudgettet. Herudover forventes lavere statslige indtægter fra personskatter som følge af 
svagere forventninger til fremgangen i BNP og privat- forbrug i 2012. 

Erhvervsskatter til staten (471⁄2 mia. kr.) forventes at blive knap 5 mia. kr. lavere end skønnet i maj. De 
lavere indtægter afspejler blandt andet en nedjustering af BNP-væksten i 2012, jf. tabel 3.7. Desuden ventes 
større nedskrivninger i den finansielle sektor, hvilket skal ses i lyset af nye tal for afskrivningernes størrelse i 
2011 og første halvdel af 2012. Derudover medfører en nedjustering af den skønnede oliepris opgjort i 
danske kroner et lavere forventet provenu fra Nordsøen. Endelig medfører Aftale mellem regeringen og 
Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at øge og 
fremrykke erhvervsinvesteringer, at afskrivningsgrundlaget ekstraordinært øges for virksomhedernes 
investeringer i driftsmidler i en del af 2012 og hele 2013. Det trækker ligeledes i retning af et mindreprovenu 
fra selskabsskatten. 

Pensionsafkastskat (423⁄4 mia. kr.) er opjusteret med knap 33⁄4 mia. kr. i forhold til skønnet i maj. Skønnet 
er opjusteret på baggrund af selskabernes faktisk betalte pensionsafkastskat vedrørende indkomståret 2011. 

Øvrige indtægter (141⁄2 mia. kr.) er nedjusteret med godt 13⁄4 mia. kr. i forhold til majskønnet. 
Nedjusteringen vedrører især lavere renteindtægter og lavere provenu fra overskudsdeling vedrørende olie og 
gasproduktionen i Nordsøen. 

Registreringsafgift (141⁄4 mia. kr.) ventes at indbringe 11⁄2 mia. mindre end skønnet i maj, hvilket blandt 
andet skal ses i sammenhæng med et lavere forventet forbrug af biler i erhvervene. Der er desuden taget 
højde for, at personbilerne fortsat bliver mindre og mere brændstof- økonomiske, hvilket reducerer den 
gennemsnitlige afgift. 

Energi- og miljøafgifter (371⁄4 mia. kr.) er nedjusteret med godt 11⁄4 mia. kr. siden maj. Det skal blandt 
andet ses i sammenhæng med regnskabstal for årets første måneder.  
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Statens indtægter i 2013 
De væsentligste ændringer i statens indtægter fra 2012 til 2013 fremgår af figur 3.3 og er uddybet nedenfor. 

 
Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (2841⁄2 mia. kr.) skønnes at stige med knap 41 mia. kr. fra 2012 
til 2013. Stigningen i indtægterne skal blandt andet ses i sammenhæng med Aftale om skattereform fra juni 
2012 og de aktuelle forventninger til væksten i BNP og privatforbruget i 2013. Hertil kommer virkningen af 
ophøret af tilbagebetaling af efterlønsbidrag. De skønnede udgifter til disse tilbagebetalinger udgør 241⁄4 
mia. kr., som indgår på statens indtægtsbudget i 2012. Der vil ikke være udgifter knyttet hertil i 2013, idet 
skæringsdatoen for tilbagebetaling af efterlønsbidrag er 1. oktober 2012. 

Momsindtægterne (1881⁄2 mia. kr.) forventes at indbringe 61⁄2 mia. kr. mere i 2013 end i 2012. Det følger af 
en forventet stigning i momsgrundlaget navnlig fra investeringer og privatforbrug. 

Erhvervsskatter til staten (53 mia. kr.) skønnes at stige med 53⁄4 mia. kr. fra 2012 til 2013. Det skyldes 
delvist et højere forventet aktivitetsniveau og en forbedring af indtjeningen i den finansielle sektor. Hertil 
kommer et højere forventet provenu fra Nordsø-aktiviteterne som følge af en højere forventet oliepris opgjort 
i danske kroner. I modsat retning trækker Aftale mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at øge og fremrykke erhvervsinvesteringer. 

Øvrige indtægter (111⁄2 mia. kr.) forventes at indbringe knap 3 mia. kr. mindre i 2013 end i 2012. Den 
danske stat (Nordsøfonden) er pr. 9. juli 2012 indtrådt i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Den 
primære årsag til de lavere forventede indtægter er afvikling af gæld i Nordsøfonden. 

Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter (183⁄4 mia. kr.) ventes at falde med 21⁄2 mia. kr. fra 2012 til 2013. 
Ændringen dækker over, at toldindtægter fra EU rent budgetteknisk er flyttet fra indtægtsbudgettet til 
udgiftsbudgettet, hvorved statens indtægter reduceres. I modsat retning trækker udvidelsen af 
chokoladeafgiften til også at omfatte sukkerholdige varer mv., jf. Aftale om Finansloven for 2012. 

Energi- og miljøafgifter (39 mia. kr.) skønnes at stige med godt 13⁄4 mia. kr. fra 2012 til 2013. Det skal 
blandt andet ses i sammenhæng med indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i forbindelse med Aftale 
om den danske energipolitik 2012-2020. 

Registreringsafgift (16 mia. kr.) skønnes at indbringe knap 13⁄4 mia. kr. mere i 2013 end i 2012. De højere 
indtægter skyldes primært ændrede regler for beregning af registreringsafgiften for leasing- og 
demonstrationsbiler. Den forventede stigning i provenuet skal også ses i lyset af et højere forventet forbrug 
af biler i 2013. Benzin-, vægt- og ansvarsafgift mv. (231⁄4 mia. kr.) ventes at stige med godt 11⁄2 mia. kr. fra 
2012 til 2013. Stigningen skyldes blandt andet forhøjelsen af udligningsafgiften for dieselbiler, jf. Aftale om 
skattereform fra juni 2012.  
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Bilag!2!–!Operation!»Gul!Feber«!til!eksamen!i!byretten!

Bagmænd spinder hvert år milliarder på at snuppe momspenge, der skulle være gået til EU-landes 
statskasser, og putte dem i egen lomme. I Danmark er otte personer i et internationalt netværk tiltalt - i 
England er 2.500 personer under mistanke.  

Momskarrusellerne drejer for fuld kraft over hele Europa. I Danmark venter nu otte tiltalte på, at deres sag 
starter ved Københavns Byret 16. oktober. De er tiltalt for at have snydt den danske statskasse for 180 
millioner kroner og troede sig først sikre på, at de var sluppet afsted med det. 

Deres selvsikkerhed skyldtes ikke mindst, at den momskarrusel, de ifølge politiet havde sat i gang, drejede 
ind over flere lande og ind og ud af EU og Asien. Karrusellen bestod ifølge tiltalen i at transportere 
mobiltelefoner, CPU-processorer til computere og andre ting af høj værdi, og som er lette at flytte. 

»Umiddelbart så deres forretning helt legal ud. Men når man kiggede nærmere på det, var problemet, at de 
penge, staten skulle have haft i moms, var havnet i deres egne lommer. De havde opkrævet momspenge, som 
staten skulle have haft, hvorefter de førte pengene gennem flere banker i udlandet,« siger Henning Hansen, 
vicekriminalinspektør i Bagmandspolitiet. 

De kriminelle transaktioner skal have fundet sted i 2003 og 2004. Bagmandspolitiet begyndte 
efterforskningen i 2005. Snart stod det klart, at sagen, der blev døbt »Gul Feber« af efterforskerne, havde 
udløbere til mange lande. 

I forbindelse med efterforskningen fik politiet anholdt en Hong Kong kineser i Frankrig, der nu i et år har 
siddet varetægtsfængslet i København. Gruppen af øvrige tiltalte består af både danskere og udlændinge, 
men hovedparten er danske statsborgere. Selv om karruselbestyrerne havde gjort meget ud af at slette deres 
spor, er det lykkedes Bagmandspolitiet at få beslaglagt et tocifret millionbeløb i Danmark og udlandet. 

 

2.500 mistænkte 
Selv om der er ganske kort tid til, at retssagen starter, efterforsker Bagmandspolitiet fortsat sagen intenst, og 
Henning Hansen kan ikke udelukke flere anholdelser. Vicekriminalinspektøren bekræfter, at »Gul Feber« har 
udløbere til en gigantisk sag om momskarruseller i England, hvor myndighederne mistænker 2.500 personer 
for at stå bag årlige momstab på fem milliarder pund. 

»Der er en række sammenfald og fællestræk. Blandt andet i forhold til de steder, hvor pengene fra »Gul 
Feber« er passeret igennem.« 

Britiske og hollandske efterforskere har gennemført koordinerede aktioner, hvor flere hundrede millioner 
pund er blevet beslaglagt. Briterne vurderer over for avisen The Guardian, at hver gang momskarrusellen er 
blevet drejet, har det givet et afkast på 17,5 procent. Pengene menes investeret i Dubai, Isle of Man, 
Singapore og Schweiz. De britiske efterforskere har også konstateret, at flere personer involveret i de 
europæiske momskarruseller har forsøgt at åbne nye offshore konti på eksotiske steder som Cook Islands og 
Comorerne. Oplysningerne er et eksempel på den voldsomt øgede britiske overvågning, som får briterne til 
at håbe på, at momskarrusellernes storhedstid er ovre. 

 

50 milliarder euro 
Hos Bagmandspolitiet herhjemme oplyser Henning Hansen, at siden myndighederne skærpede jagten på de 
nye, globale momskarruselførere, er der ikke konstateret nye sager. 

»Momskarrusellerne er en af de værste svøber for Europa overhovedet. Vi håber, at vores indsats har sendt 
svindlerne på retur, men vores indtryk er jo ikke et udtryk for, at karrusellerne ikke findes længere,« siger 
Henning Hansen. 

For nylig opgjorde The Guardian EU-landenes tab på momskarruseller til 50 milliarder euro årligt - det 
samme niveau som EUs samlede landbrugsstøtte.mcr@berlingske.dk   
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Bilag!3!–!Proposal!for!a!COUNCIL!DIRECTIVE,!amending!Directive!2006/112/EC!etc.!

 

 
EUROPEAN COMMISSION 

Brussels, 31.7.2012  
COM(2012) 428 final 

 
2012/0205 (CNS) 

 
 
 

Proposal for a 
COUNCIL DIRECTIVE 

amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards a 
quick reaction mechanism against VAT fraud 

 
 
 
 

EXPLANATORY MEMORANDUM 

 

1. CONTEXT OF THE PROPOSAL 

In the Annual Growth Survey 20121 and its Annex IV (‘Growth-friendly tax policies in Member States and 
better tax coordination in the EU’), the Commission has emphasized the need to raise the efficiency of VAT 
in the context of fiscal consolidation. It was pointed out that improving tax collection and tackling tax 
evasion more efficiently could contribute to an increase of government revenue. 

VAT fraud schemes evolve rapidly and Member States are sometimes confronted with situations whereby 
the EU VAT law in force does not provide a legal base for the counteractions they wish to take. 

Until now, such situations have been tackled either by an amendment of Council Directive 2006/112/EC of 
28 November 2006 on the common system of value added tax2 (hereafter the 'VAT Directive') or individual 
derogations have been granted to Member States on the basis of Article 395 of the VAT Directive. This 
article currently offers the option to Member States to obtain a derogation in order to combat fraud 
(simplification being the other possible objective under this article). This requires a (positive) proposal from 
the Commission, a process which can take up to 8 months according to paragraph 4 of Article 395 of the 
VAT Directive, and unanimous adoption by the Council, which can lead to further delays. 

In both cases, the process is, by nature, slow and cumbersome in comparison to quickly emerging fraud 
phenomena at international level, e.g. carousel fraud in services which are very quickly supplied on to the 
next trader (rather than the more traditional type of fraud in goods). The process for granting derogations or 
for amending the VAT Directive can therefore lead to considerable and irreparable financial losses. A recent  

 

 
1 COM(2011) 815, 23.11.2011. 
2 OJ L 347, 11.12.2006, p. 1.  
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example is the estimated loss of EUR 5 billion between June 2008 and December 2009 in relation to the 
greenhouse gas emission allowances trade3. 

Member States may therefore be tempted to take immediate measures without an appropriate legal basis in 
the EU legislation. However, this situation remains unsatisfactory as these measures, even where they are 
appropriate and proportionate in relation to the fraud situation, could be challenged before the Courts 
because of the lack of a legal basis. 

Making the EU VAT system more robust is also one of the key objectives set out in the Communication on 
the future of VAT4 presented on 6 December 2011 and the current proposal has been indicated as a priority 
action for pursuing that objective. 

The purpose of this proposal is therefore to foresee a procedure in the VAT Directive which, in very specific 
situations, would provide a legal base for Member States to take immediate measures. This would be called 
the Quick Reaction Mechanism (hereafter 'QRM'). 

The purpose of the QRM is not to replace the current derogation system. Its scope is therefore limited to 
massive and sudden fraud situations in (a) specific economic sector(s) in a particular Member State that 
cannot be stopped via traditional control and enforcement means and which would lead to irreparable losses. 

As this new mechanism would only bring added value if decisions can be adopted much quicker than under 
the current procedures, it is proposed that the Commission would make use of implementing powers as 
foreseen in Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union as to ensure a correct 
implementation of the VAT Directive, and to prevent budget losses and violations of the principles of fair 
taxation. 

For the adoption of the implementing decisions, authorising a derogating anti-fraud measure to the 
requesting Member State concerned, use would be made of the examination procedure, as explicitly foreseen 
regarding taxation in Article 2, paragraph 2, point (b)(v) of Regulation (EU) No 182/2011 of the European 
Parliament and the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning 
mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers5 (hereafter 
the 'Comitology Regulation'), of which the practical and legal aspects are set out in Article 5 of the said 
Regulation. 

In conjunction with this article, the Commission would adopt immediately applicable acts on the basis of 
duly justified grounds of urgency, within the meaning of Article 8 of the Comitology Regulation. This is the 
fastest option to provide for a legal basis for a derogating measure to be applied in a Member State in short 
notice. This underlines, as already mentioned, the exceptional character of the QRM and explains its limited 
scope. 

In derogation of the foreseen standard application period of 6 months in Article 8(2) of the Comitology 
Regulation, it is proposed to increase the application period of any authorisation given under the QRM to 
maximum one year. This would allow Member States in the meantime to follow the standard procedure 
provided for under Article 395 of the VAT Directive or to implement other anti-fraud measures which do not 
require a derogation. 

In accordance with Article 8(3) of the Comitology Regulation, the act would have to be submitted to the 
relevant Comitology committee, which would be the Standing Committee on Administrative Cooperation 
(SCAC), within 14 days of its adoption by the Commission. Article 3(5) of the Comitology Regulation 
provides the possibility, in duly justified cases, to obtain the committee's opinion by written procedure and 
the Commission has the intention to make use of that option with a view to speeding up the procedure as  

 
  

3 Europol press release of 9 December 2009, 'Carbon Credit fraud causes more than EUR 5 billion damage 
for European Taxpayer'  
4 COM(2011) 851 final 
5 OJ L 55, 28.2.2011, p. 13.  
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much as possible. As allowed under the second paragraph of Article 3(5) of the Comitology Regulation, it 
will not be possible for a Member State to terminate the written procedure upon request in order to convene a 
meeting as this would considerably slow down the whole procedure. It is to be understood that, should the 
committee deliver a negative opinion, the Commission has to immediately repeal the derogation in 
accordance with Article 8(3) of the Comitology Regulation. 

As to the content of the derogations which could be authorised under the QRM, it is proposed to define and 
agree a list of anti-fraud measures as, once a QRM request is submitted, there will be little or no time for a 
fundamental debate between Member States on the type of anti-fraud measures. This will also allow the 
Commission to work on the basis of, to a large extent, pre-established texts, thereby reducing timeframes for 
case-handling and translations. 

The only anti-fraud measure currently specified in this proposal is the so-called reverse charge mechanism, 
under which the taxable recipient becomes liable for the payment of the VAT instead of, as a general rule, 
the supplier of the goods or services. Insofar as the recipient disposes of a full right of deduction, he will 
account and deduct the VAT in the same VAT return and the result is that no effective payment or refund is 
taking place; thus reducing the possibilities of fraud. This measure, and notwithstanding its possible 
medium-term negative side-effects, has proven to be an effective tool in stopping fraud (and in particular 
carousel fraud) when targeted to certain specific sectors. 

The other measures would have to be determined by the Council, acting unanimously upon a proposal from 
the Commission, so that these measures are established before being considered as part of any QRM request. 

In procedural terms, Member States should send an application to the Commission outlining their intention 
of introducing a derogation measure on the basis of the QRM system. The exceptional circumstances of the 
fraud situation should be explained in detail as to justify the application of the QRM; the Commission shall 
ask for additional information when required. Once all the necessary information is available, the 
Commission will either authorise the measure or inform the Member State concerned of its refusal within 
one month. 

In order to streamline the process as much as possible, the request of a Member State would be based on a 
standardised form, adopted by the Commission, containing a pre-established list of questions allowing for a 
quicker and more comprehensive examination and assessment of the fraud situation for which the derogation 
demand is lodged. As regards its internal organisation, the Commission will ensure that an accelerated 
decision-making procedure is in place. The derogation would be granted by the Commission itself without 
the need to wait for a decision of the Council and even before an opinion is delivered by the competent 
committee. Furthermore, since only one Member State would be concerned, the adoption of the Decision 
could take place on the basis of one single language version. The combination of all these factors should 
make it possible that the deadline of 1 month, after the Commission having obtained all the necessary 
information, is met. 

 

2. RESULTS OF CONSULTATIONS WITH THE INTERESTED PARTIES AND IMPACT 
ASSESSMENTS 

Public consultation as to the possible use of a QRM was already held in the context of the above-mentioned 
Communication on the future of VAT. Prior to that public consultation, discussions took place with the 
Member States (via the Anti Tax Fraud Strategy Group) showing that there was a genuine interest for such a 
mechanism to be put in place. 

The current proposal is mainly of a procedural nature. Its purpose is to speed up, in cases of urgency, the 
possibility already existing for Member States to obtain an authorisation to derogate from the provisions of 
the VAT Directive. An impact assessment was therefore irrelevant in this context. Only the subsequent 
national measures, authorised under the QRM (like those authorised today under Article 395), could have a 
certain impact which, in any case, should not be significant given the limited scope and duration. 

Furthermore, as it is not known for which concrete and specific cases a Member State might ask for the 
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proposed QRM procedure, it is not possible to estimate any quantitative impact the QRM could have 
compared to the current derogation procedure, as this would obviously always depend on the specific case. 

 

3. LEGAL ELEMENTS OF THE PROPOSAL 

With a view to assist the Member States better in their fight against aggressive forms of VAT fraud, the 
proposed measure complements the procedure for adopting certain derogatory measures to ensure a quicker 
and, as a result, a more adequate and effective response to these phenomena. This proposal therefore amends 
the VAT Directive. 

The EU action is justified on grounds of subsidiarity following the legal basis for work in the area of indirect 
taxation provided for in Article 113 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Use is made of 
the implementing powers of the Commission on the basis of Article 291 of the TFEU and in accordance with 
the Comitology Regulation, which stipulates that the examination procedure is to be used for taxation issues. 
The risk of irreparable financial losses justifies the use of immediately applicable acts. As a consequence, the 
procedure for adopting this type of derogation measure will be speeded up. 

The above-mentioned sudden and massive fraud phenomena very often have an international dimension (e.g. 
so-called carousel and missing trader fraud). When confronted with new forms of trade (e.g. internationally 
tradable services), Member States are not in a position to individually counter these (intangible) fraud 
circuits which involve several countries at the same time. Therefore, the objective of combating fraud can be 
better achieved at EU level via a Directive which offers the possibility to Member States to obtain, in 
exceptional cases, a legal basis for a derogating measure in a much quicker way than that which is currently 
possible. This does therefore not go beyond what is necessary to achieve the objective. 

The proposed instrument is a Directive as the legislation being amended is a Directive and so no other 
legislative act would be suitable. 

 

4. BUDGETARY IMPLICATION 

The proposal has no negative impact on the EU budget. 

 
2012/0205 (CNS)  

 
Proposal for a 

COUNCIL DIRECTIVE 

amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards a 
quick reaction mechanism against VAT fraud 

 
 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 113 thereof, 
Having regard to the proposal from the European Commission,  
After transmission of the draft legislative act to the national Parliaments,  
Having regard to the opinion of the European Parliament6,  
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee7,  
Acting in accordance with a special legislative procedure,  
Whereas: 
 

 
6 OJ C , , p. .  
7 OJ C , , p. .  
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(1) Tax fraud in the field of value added tax (VAT) leads to considerable budget losses and affects the 
conditions of competition and thus the operation of the internal market. Specific sudden and massive 
forms of tax fraud have recently developed especially via the use of electronic means which facilitate 
rapid illegitimate trade on a large scale.  

 
(2) Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax8 

allows Member States to apply for a derogation from that Directive in order to prevent certain forms 
of tax evasion or avoidance. Authorisation of such derogation requires a proposal from the 
Commission and its adoption by the Council. Recent experience has demonstrated that the process for 
granting derogations is not always flexible enough to ensure a prompt and suitable reaction to requests 
by Member States.  

 
(3) In order to ensure the principle of fair taxation and the implementation of Directive 2006/112/EC in 

cases where the current derogation procedure is not appropriate, it is necessary to establish a new 
procedure for granting derogations, called 'Quick reaction mechanism'.  

 
(4) In order to allow for a quicker adoption of the necessary derogations and to ensure uniform conditions 

for the implementation of Directive 2006/112/EC, implementing powers should be conferred on the 
Commission as regards the authorisation given to the requesting Member State to introduce derogation 
measures in the specific framework of the Quick Reaction Mechanism. Those powers should be 
exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and the 
Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for 
control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers9.  

 
(5) The Commission should adopt immediately applicable implementing acts where, in duly justified 

cases relating to the authorisation given to the requesting Member State to introduce derogating 
measures, imperative grounds of urgency so require. Immediately applicable implementing acts are 
necessary in cases of sudden and massive forms of fraud that could lead to considerable and 
irreparable losses.  

 
(6) It is necessary to extend the maximum period of validity of immediately applicable implementing acts 

in order to allow the Member State concerned to establish more permanent measures in the meantime. 
This would also, if need be, provide sufficient time for the application of the derogation procedure set 
out in Article 395 of Directive 2006/112/EC.  

 
(7) The designation of the recipient as person liable for the payment of the VAT (reverse charge) is an 

effective measure to stop at once the most well-known types of tax evasion in certain sectors. 
However, as the situation may evolve over time, it may also be necessary to allow for other measures. 
To that end, the Council should, where appropriate, upon proposal of the Commission, determine any 
other measure as falling within the scope of the Quick Reaction Mechanism. The type of measures that 
could be authorised should be established in order to minimise the time necessary for the authorisation 
of the derogations by the Commission. 

 
(8) It is also necessary to establish the standardised form of requests by Member States in order to 

facilitate their understanding and subsequent treatment. In order to ensure uniform conditions for the 
implementation of Directive 2006/112/EC, implementing powers should be conferred on the 
Commission as regards that standardised form.  

 
 
 

 
8 OJ L 347, 11.12.2006, p. 1. 
9 OJ L 55, 28.2.2011, p. 13.  
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(9) In order to accelerate the adoption of implementing acts relating to the authorisation given to the 
requesting Member State to introduce derogation measures in the specific framework of the Quick 
Reaction Mechanism, the chair of the Committee should apply the written procedure within the 
meaning of Article 3(5) of Regulation (EU) No 182/2011. It is also necessary to exclude the 
possibility for a committee member to request the termination of the written procedure without result.  

 
(10) Since the objective of the action to be taken, to address sudden and massive fraud phenomena in the 

field of VAT which very often have an international dimension, cannot be sufficiently achieved by the 
Member States, as they are not in a position to individually counter the fraud circuits related to new 
forms of trade which involve several countries at the same time, and can therefore, by reason of 
ensuring a quicker and, as a result, a more adequate and effective response to these phenomena, be 
better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of 
subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle 
of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in 
order to achieve those objectives. 

 
(11) Directive 2006/112/EC should therefore be amended accordingly,  

 
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 

Article 1 
 

In Chapter 2 of Title XIII of Directive 2006/112/EC, the following Section 1a is inserted: 
 

"Section 1a  
Quick reaction mechanism against VAT fraud 

 
Article 395a 

 
1. The Commission may adopt implementing acts authorising any Member State to introduce the 

following special measures by derogation from this Directive, in order to combat sudden and massive 
forms of tax fraud in the field of VAT which could lead to considerable and irreparable financial 
losses:  

(a)  the designation of the recipient as person liable to pay VAT on specific supplies of goods and 
services by derogation from Article 193, following a request referred to in paragraph 2 of this 
Article for such measure;  

(b)  any other measure determined by the Council acting unanimously on a proposal from the 
Commission.  

For the purposes of point (a), the special measure shall be subject to appropriate control measures by 
the Member States with respect to taxable persons who supply the goods or services to which that 
measure applies.   

The implementing acts referred to in the first subparagraph of this paragraph shall be adopted in 
accordance with the examination procedure referred to in Article 395b(2).   

On duly justified imperative grounds of urgency relating to the authorisation given to the requesting 
Member State to introduce derogating measures referred to in the first subparagraph of this paragraph, 
the Commission shall adopt immediately implementing acts in accordance with the procedure referred 
to in Article 395b(3). Those acts shall remain in force for a period not exceeding one year.  

 
2. A Member State wishing to introduce a measure as provided for in paragraph 1 shall send an 

application to the Commission. The Member State shall provide it with the information indicating the 
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sector concerned, the type and the features of the fraud, its sudden and massive character and its 
consequences in terms of considerable and irreparable financial losses. If the Commission considers it 
does not have all the necessary information, it shall contact the Member State concerned within one 
month of receipt of the application and specify what additional information is required. 

Once the Commission has all the information it considers necessary for appraisal of the request it 
shall, within one month, either authorise the special measure or, in case the Commission objects to the 
requested measure, inform the Member State concerned thereof. 

 
3. The Commission shall adopt an implementing act establishing a standardised form for submission of 

information referred to in the first subparagraph of paragraph 2. That implementing act shall be 
adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 395b(2). 

 
Article 395b 

 
1. The Commission shall be assisted by the committee established by Article 58 of Council Regulation 

(EU) No 904/2010(*). That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) 
No 182/2011 of the European Parliament and of the Council(**).  

2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.  
3. Where reference is made to this paragraph, Article 8 of Regulation (EU) No 182/2011, in conjunction 

with Article 5 thereof, shall apply.  Where the opinion of the committee is to be obtained by written 
procedure, that procedure shall be terminated without result only when, within the time-limit for 
delivery of the opinion, the chair of the committee so decides.  

 
 __________________________  
(*) OJ L 268, 12.10.2010, p. 1.  
(**) OJ L 55, 28.2.2011, p. 13."   

 
Article 2 

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to 
comply with this Directive by 1 January 2013 at the latest. They shall forthwith communicate to the 
Commission the text of those provisions.   

 When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be 
accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member States shall 
determine how such reference is to be made.  

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law 
which they adopt in the field covered by this Directive.  

 
Article 3 

This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official 
Journal of the European Union. 

Article 4 

This Directive is addressed to the Member States.  

 

Done at Brussels, 

For the Council 
The President  
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Bilag!4!–!Martin!Matthiasen!E!sigtet!for!Gul!Feber!

Den nu anholdte Martin Matthiasen er sigtet for en kæmpe sag om svindel med moms. Syv andre er allerede 
blevet dømt for svindelnummeret 

 
Martin Matthiasen blev anholdt i Thailand nær Bangkok. (Foto: Interpol)  

Mens en stor fisk som Stein Bagger kun nåede at være efterlyst af Interpol i ganske kort tid, så er det 
lykkedes den 29-årige Martin Matthaisen at holde sig på fri fod i fire år. Måske på grund af hans hang til 
kraftige biler som Lamborghini og Mercedes 500.  

Sagen, Martin Matthiasen er efterlyst for, går under navnet 'Gul Feber', og den 29-årige dansker optræder på 
politiets papirer for opklaringen som en af hovedmændene.  

 

Lænsede staten for 180 mill 
Svindelnummeret gik kort fortalt ud på at importere computerkomponenter og mobiltelefoner og sælge dem 
videre. Når man importerer, kan man gøre det momsfrit, men i videresalg skal sælgeren opkræve moms på 
vegne af den danske stat.  

Svindelen opstår ved at tømme selskabet for penge, inden staten når at få sin moms. Ifølge Jyllands Postens 
gennemgang af sagen fra 2007, har staten mistet over en milliard kroner på den slags svindel - heraf alene 
180 millioner på 'Gul Feber'-sagen.  

 

'Vi vil smadre dette land'  
Sagen fik sit navn, fordi Martin Matthiasen og de andre svindlere handlede med produkter importeret fra 
Hong Kong. Det begyndte, da Martin mødte en af de andre hovedmænd, Patrick Major Lee, i London. De to 
blev gode venner og begyndte den momssvindel, der gennem 2003 og 2004 lænsede staten for 180 millioner.  

Politiet har masser af bevismateriale liggende klar - blandt andet en samtale mellem Martin Matthiasen og 
Patrick Major Lee, opsnappet på samtale-programmet Microsoft Messenger.  

Under dæknavnet 'Peter' siger Martin Matthiasen blandt andet 'Vi vil smadre dette land, som ingen før har 
gjort'. Han fortæller også Patrick, at 'omkring den 10. april vil du være hr. 2,5 million! Britiske pund!', og 
afslører, at han godt ved, han er en skurk:  

'Huhuhuh... Whooooaaaahahahaha... Mit nye skurkegrin! Jeg må købe mig en hvid kat. På film har alle 
skurke en hvid kat!', siger Martin Matthiasen i samtalen. her gengivet fra Jyllands Postens beskrivelse i 2007.  

 

Lånte momsen til kinesere 
Handlerne i 'Gul feber' fandt blandt andet sted gennem firmaet Comitel, hvor Klaus Ulrik Hansen var en af 
kontakterne. Sammen med Comitels ejer stod han forøvrigt også bag CBB Mobil, fra før det blev købt af 
Sonofon.  

Flere stråmænd sad med firmaer, der købte og solgte produkterne, uden nogensinde at have dem fysisk 
mellem hænderne. En af stråmændene, den dengang 27-årige Casper Bagge, afslørede i Københavns Byret, 
at han havde fået besked på at låne momspengene ud til et kinesisk firma.  
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Da svindlen blev afsløret, nåede Martin Matthiasen at stikke af. Han har efter sigende brugt de sidste fire år i 
blandt andet Dubai - og på at pleje interessen for de smarte biler. Onsdag den 25. november endte ræset så på 
Emporium Hotel i Bangkok, hvor Martin Matthiasen var kommet til fra Malaysia.  

 

 

De er dømt for 'Gul feber' 

 

Patrick Major Lee  
Seks års ubetinget fængsel. Konfiksation af 97 millioner kr.  

Michael Andreasen 
Fire års ubetinget fængsel (byretten), skærpet til fire år og seks måneder i Landsretten. Konfiskation af 3,4 
millioner kr.  

Klaus Ulrik Hansen 
Fire et halvt års ubetinget fængsel (byretten), skærpet til fem år i Landsretten. Konfiskation af 2,2 millioner 
kr.  

Daniel Jensen 
Tre et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af 1,6 million kr. og 3,6 million britiske pund  

John Paul Ryan 
To et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af 1,6 million kr.  

Casper Bagge 
To et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af 350.000 kr.  

Jakob Nielsen 
To et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af 190.000 kr.  

 

Kilde: Jyllands Posten, 15. oktober 2007  
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Bilag!5!–!På!rejse!i!Europa!2012E13!

Moms 
Når du handler i et andet EU-land, er moms og punktafgifter indregnet i den pris, du betaler. Da 
afgiftssatserne er forskellige fra land til land, kan der være prisforskelle og dermed penge at spare. 

Derimod kan du ikke – trods skiltene f.eks. i butikkerne i lufthavnen – handle toldfrit, når du rejser mellem 
EU-landene, da EU udgør ét stort fælles marked. Til gengæld kan du købe, lige hvad du vil, og udnytte 
forskellene i udbud, smag, afgifter og priser. 

Tabellen nedenfor viser den normale momssats og eventuelle nedsatte momssatser i EU pr. 1 juli 2011. En 
mere omfattende liste over momssatser og de varer og tjenesteydelser, de pålægges, foreligger også. 

 

 Land Reduceret momssats Normal momssats 
 

Østrig 10 20 
 

Belgien 6/12 21 
 

Bulgarien 9 20 
 

Cypern 5/8 15 
 

Tjekkiet 10 20 
 

Tyskland 7 19 
 

Danmark - 25 
 

Spanien 8 18 
 

Estland 9 20 
 

Frankrig 5.5 19.6 
 

Finland 9/13 23 
 

Storbritannien 5 20 
 

Grækenland 6.5/13 23 
 

Ungarn 5/18 25 
 

Italien 10 20 
 

Irland 9/13.5 21 
 

Luxembourg 6/12 15 
 

Litauen 5/9 21 
 

Letland 12 22 
 

Malta 5/7 18 
 

Holland 6 19 
 

Portugal 6/13 23 
 

Polen 5/8 23 
 

Rumænien 5/9 24 
 

Sverige 6/12 25 
 

Slovakiet 10 20 
 

Slovenien 8.5 20 
 

 !
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Bilag!6!–!Dansk!rekordmoms!tiltrækker!momssvindlere!
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Bilag!7!–!EFEdomstolen!baner!vejen!for!nye!skattemuligheder!!

EF-domstolen baner vejen for nye skattemuligheder 
 
Indledning: 
Mens mulighederne for ulovlig skatteeliminering bliver voldsomt begrænset i disse dage, så er mulighederne 
for lovlig skatteeliminering særdeles gode, og har aldrig været bedre i nyere tid. 

EU-lovgivningen og EF-domstolen har nemlig overtrumfet medlemsstaternes interne skattelovgivning og 
selskabslovgivning, og forbudt højskattelandene at etablere særlige værnsregler, der fratager 
erhvervsdrivende retten til at nyde godt af de andre EU-landes lempeligere skatteregler og selskabsregler. 

Den gennemgående betingelse er blot, at etableringen i de andre EU-lande ikke må være ren proforma, 
hvilket igen betyder, at ledelsens sæde skal være placeret udenfor Danmark. Mulighederne for lovlig 
skatteplanlægning har således aldrig været bedre. 

På den baggrund vil vi gerne kort introducere 4 lande indenfor EU, som vi finder meget hensigtsmæssige, og 
som vi har mulighed for at betjene fuldt ud. Det drejer sig om landene Cypern, England, Gibraltar og 
Estland. 

Inden gennemgangen er det vigtigt at være opmærksom på, at Danmark har vedtaget EU-ulovlig 
fraflytterskat på aktier og anparter. Det betyder, at det fylde udbytte af skatteplanlægningen kun opnås ved 
oprettelse af en Trust/fond på toppen af ens selskabsstruktur. 

Vi tilbyder derfor en fælles Trust/fond for vores kunder, som man kan benytte sig af. Vi har ligeledes et 
udenlandsk revisionsselskab med dansktalende personale, som kan varetage bogføring, revision og 
administrative opgaver. 

 
Cypern  
 
Selskaber: 

Selskabsskatten: 
Cypern har den laveste selskabsskat indenfor EU nemlig kun 10 %, og meget lempelige selskabsregler, der i 
høj grad minder om de engelske. Globalindkomstprincippet anvendes. Herudover kan fremføres. 

1. Alle finansielle kapitalgevinster er skattefrie. 
2. Ingen kildeskat på udbytter ud af Cypern (aktionærer bosat udenfor Cypern) 
3. Danmark har en skatteaftale med landet, der er meget fordelagtig, når det drejer sig om Royalty. 
4. Ingen regler om CFC (tvungen sambeskatning) 

Cypern-selskaber er kun skattepligtige på Cypern, hvis ledelsen har sæde på Cypern. Har Cypern-selskabet 
ledelsens sæde i Thailand eller Estland, vil det ikke være skattepligtig nogen steder overhovedet. Cypern er 
unik derved, at det er et lav-skatteland, men alligevel med i EU og har dobbeltbeskatningsaftaler med alle 
vestlige lande, hvilket giver stor tryghed. 

 
Selskabsreglerne: 
Selskabsreglerne er lempelige på flere områder. Aktionærlån er tilladt (dog ikke hvis aktionæren er direktør), 
og man behøver ikke indbetale aktiekapitalen. Man kan altså stifte et selskab for kun 1 kr. Der er dog altid 
regnskabspligt og tilhørende revisionspligt. Direktøren behøver ikke være en person, men kan være et 
selskab. 

 
Administrative byrder: 
De Cypriotiske myndigheders kontrol med selskaberne er særdeles lempelige set med danske øjne, og den 
eneste ulempe er regnskabspligten kombineret med revisionsomkostninger, der næsten er på dansk niveau. 
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Truste: 
Truste på Cypern er helt skattefrie, så længe indtægterne genereres udenfor Cypern, men kan ikke rigtig 
benyttes til drift. 

 
Set-up 
Cypern selskaber er meget hensigtsmæssige som holdingselskaber med tilstrækkelig substans – eller som 
driftsselskaber i Danmark, hvor man ikke behøver fast driftssted i Danmark. 

For konsulenter og internetbaserede virksomheder er et Cypern-selskab meget velegnet, og hvis man ikke 
ønsker, at Cypern-selskabet skal lægge navn til kunder mv., kan man kombinere det med et dansk eller 
engelsk agentselskab, der danner ansigt udadtil. 

Vores afdeling på Cypern kan hjælpe med oprettelse af et sådan selskab. 

 
England  
 
Selskabsskatten: 
Selskabsskatten i England er 19 % op til 300.000 £ i overskud og stiger herefter langsomt til 30 % ved 
selskabsoverskud udover 1.500.000 £. Der er ingen kildeskat på udbytter ud af England, hvorfor offshore 
ejerskab er fordelagtigt. 

Derudover tillader de engelske skattemyndigheder, at engelske selskaber kan anvendes som agentselskaber 
for offshore selskaber, hvis der indgås en agentaftale. Det får den effekt, at kun 10 % af overskuddet 
beskattes i England og resten offshore. 

Momsen i England er netop nedsat til 15 % (2009), og pligten til momsregistrering opstår først, hvis 
omsætningen indenfor en 12 måneders periode overstiger 61.000 £. 

 
Selskabsreglerne: 
Lempelige selskabsregler. Man kan stifte et selskab med kun 1 £, og revisionspligt indtræder ikke, hvis 
omsætningen er mindre end 5,6 mio. £ og balancen tillige er under 2,8 mio. £. Hvis selskabet indgår i en 
koncernen skal hele koncernen være under disse grænser. 

 
Administrative byrder: 
Skattekontrollen er meget lempelig i England, hvis der er tale om mindre virksomheder. Er selskabet stort er 
kontrollen dog væsentlig hårdere end i Danmark – navnlig på Transfer Pricing området. Det er ofte en del 
tidskrævende at få tildelt et momsnummer og bankkonto til selskabet. Det er vigtigt at være opmærksom på, 
at man kun kan få et momsnummer, hvis man har en bankkonto i England, og man kun kan få bankkonto, 
hvis selskabets direktør har et engelsk security number . 

 
Set-up: 
Engelske selskaber er særdeles velegnede, hvis der skal være almindelig drift i selskabet, der kræver fast 
driftssted. 

 
Gibraltar 
 
Selskabsskatten: 
Gibraltar har varslet en skattereform gældende for indkomståret 2010. Ingen kender reformens indhold i 
detaljer, andet end at selskabsskatten bliver nedsat til 10 %. 
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Nuværende skatteregler er derhen, at selskabsskatten er på 27 % (2009), men til gengæld er kun indtægter 
hidrørende fra Gibraltar skattepligtige, hvis direktøren og aktionæren ikke er bosiddende i Gibraltar. 
Derudover er finansielle kapitalgevinster altid skattefri. 

Der er ingen moms på Gibraltar. 

 
Selskabsreglerne. 
Selskabsreglerne minder meget om de engelske, men dog endnu mere lempelige. Der er der ingen reel 
regnskabspligt eller revisionspligt for mindre virksomheder. Selskaber bliver kvalificeret som mindre 
virksomheder, hvis 2 af følgende 3 betingelser er opfyldt. 

1. Omsætning på mindre end £ 4,8 mill per år 
2. Totale aktiver på mindre end £ 2,4 mill i ethvert regnskabsår 
3. Mindre end 50 ansatte 

Opfylder man betingelsen for at være en mindre virksomhed, skal man blot udfylde en særlige udfylde en 
særlig balance. 

 
Administrative byrder: 
De administrative byrder er de mest lempelige i EU., og myndighederne farer ikke hårdt frem som i 
Danmark. 

 
Truste: 
Truste på Gibraltar beskattes reelt på samme måde som selskaber. 

 
Estland 
 
Selskabsskatten: 
Estland er et unikt land. På papiret har det en selskabsskat på 21 % (2009), men selskabsskatten forfalder 
først til betaling, når man foretager udlodning fra selskabet. Man kan således udskyde selskabsskatten 
uendeligt. Der er tillige ingen regler omkring CFC, Tynd kapitalisering – eller kildeskat på renter. 

Momsen er 18 %, men flere kategorier er fritaget for moms, og der er særlige momsregler ved cross border 
transaktioner. 

 
Selskabsreglerne: 
Direkte aktionærlån er ikke tilladt, og der er krav om indskudskapital på ca. 19.000 DKK. 
Revisionsomkostningerne er ca. 50 % af de danske. 

 
Set-up 
Selskaberne fra Estland er unikke som holdingselskaber for danske selskaber, da de objektivt ikke bliver 
omfattet af de danske CFC regler – allerede fordi selskabsskatteprocenten på papiret er for høj. Derudover 
har vi særlig bemandingsmæssigt tyngde i Estland, og kan tillige tilbyde, at visse firmafunktioner outsources 
til dit eget holdingselskab. Særlig indenfor IT funktioner, banner reklame og immaterielle rettigheder er vi 
stærke. 

 !
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Bilag!8!–!Plancher!fra!undervisning!i!moms!på!CBS!!

 

 

 

MTA/10-ps006 MECJ MHO 

Moms%&og&afgi+ssvindel&

22 
MTA/10-ps006 MECJ MHO 

Svig/misbrug+versus+udny0else/brug+
af+momssystemet+

– Halifax+m.fl.+
– Udny0else+med+henblik+på+at+opnå+en+
afgi?sfordel+er+i+princippet+ok+

– Hvis+hovedformålet+med+at+opnå+en+afgi?sfordel+
strider+mod+normale+forretningsmæssige+
disposiBoner,+kan+der+dog+være+tale+om+svig/
misbrug+

•  KunsBg+karakter?+
•  Juridiske,+økonomiske+og/eller+personlige+forbindelser+
mellem+aktørerne?+

23 

MTA/10-ps006 MECJ MHO 

Ulovlige(transak/oner(

– Falske(penge/narko(
– Udlejning(af(bord(/l(narkohandel(
– Ulovligt(hasardspil(
– Lægers(markedsføring(af(medicinalprodukter?(

MTA/10-ps006 MECJ MHO 

Leverandørsvindel,
Falske/forkerte,fakturaer,

– Falske,fakturaer,
–  Ingen,momsfradrag,da,intet,leveret,
– Kreditnota,fra,leverandør,er,eneste,udvej,
– Forkerte,momsfakturaer,(moms,på,regning,,der,
omfa=er,en,momsfri,leverance),

– Kreditnota,fra,leverandør,er,eneste,udvej,

MTA/10-ps006 MECJ MHO 

Leverandørsvindel,
Momskarruseller,

26 

Importør 

Udenlandsk 
leverandør 

Leverandør "Din,
virksomhed" 

Kunde 

Hvilken 
tro? 

MTA/10-ps006 MECJ MHO 

Leverandørsvindel,
Momskarruseller,

– Lov,om,solidarisk,hæ4else,for,moms,med,
leverandører,(Fair,play,II),

– No=fika=on,
•  Fysisk,varekontrol,
•  Registrering,af,vareiden=tet,
•  Usædvanlig,fakturering,og/eller,vareflow,
•  Usædvanlige,handelskanaler,
•  Lav,pris,(konkrete,forhold),

– God,tro/simpel,uagtsomt,
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MTA/10-ps006 MECJ MHO 

Leverandørsvindel,
Momskarruseller,

28 

Importør 

Udenlandsk 
leverandør 

Leverandør "Din,
virksomhed" 

Kunde 

MTA/10-ps006 MECJ MHO 

Kundesvindel*

–  Ikke*"straffes"*for*at*kunde*laver*momskarrusel*
– Manglende*betaling*

•  "Simpel"*manglende*betaling*
–  Adgang*;l*momsfradrag*for*debitortab*e<er*de*almindelige*
regler*herfor*

•  Dækningsløse*checks,*dankort*m.v.*
– Momsfradrag*for*debitortab,*hvis*poli;anmeldelse*

MTA/10-ps006 MECJ MHO 

Medarbejderbesvigelser-

– Tyveri-af-varer-(personalesvind)-
– Tyveri-af-likvider-

•  Betaling-af-"leverandører"-
•  Kundeindbetalinger-i-"egen-lomme"-

MTA/10-ps006 MECJ MHO 

Tyveri'

– Tyveri'af'varer'
–  Ingen'momsbetaling,'da'der'ikke'er'foretaget'
"levering'på'grundlag'af'en'gensidig'bebyrdende'
a:ale"'

– Gælder'for'moms'ved'tyveri'fra'afgi:soplag/
toldoplag'

– Told'og'afgi:er'ved'tyveri'fra'afgi:soplag/
toldoplag'

•  Hæ:else'='Den'der'var'i'besiddelse'af'varerne'
– Tyveri'af'penge'etc.''
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Bilag!9!–!MomsEkarruselsvig!–!en!svigsmetode,!der!eskalerer!!
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Bilag!10!–!"Gul!Feber"Esagen!om!momssvig!for!184!mio.!kr.!(momskarrusel) 

Østre Landsrets 1. afdeling har i dag afsagt dom i en straffesag (S-2820-07) om et omfattende momskarrusel-
arrangement, hvor der er begået svig med moms i Danmark for et beløb på ikke under 184 mio. kr. Sagen, 
der er den hidtil største sag om momssvig i Danmark, har på grund af sit globale omfang og rødder i 
forretningsmiljøer i Kina og Singapore populært været betegnet ”Gul Feber”. 

Ved dommen stadfæstede landsretten Københavns Byrets dom i sagen fra 4. oktober 2007, således at 
samtlige de tiltalte blev fundet skyldige i skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, herunder også de tiltalte, 
der alene havde fungeret som ”stråmænd”. Landsretten udtaler i dommen følgende om selve 
skyldsspørgsmålet: 

”Rettens begrundelse og resultat 

Også efter bevisførelsen for landsretten findes samtlige de tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, 
skyldige efter anklageskriftet. 

Det tiltrædes således, at samtlige de tiltalte i fornødent omfang findes at have handlet forsætligt i relation til 
de i anklageskriftet anførte straffebestemmelser, idet de efter karakteren af deres optræden og 
omstændighederne i øvrigt må anses for at have indset eller anset det for overvejende sandsynligt, at de 
omhandlede dispositioner ikke havde sædvanlig forretningsmæssig karakter og måtte være led i en 
økonomisk kriminalitet, der havde til formål at unddrage det offentlige moms, og som må betegnes som 
værende af særlig grov beskaffenhed.” 

Med hensyn til strafudmålingen tiltrådte landsretten, at to af de tiltalte (”stråmændene”) er idømt fængsel i 2 
år og 6 måneder. Derimod hævede landsretten straffen for de to andre tiltalte i ankesagen, som begge havde 
mere centrale roller i sagskomplekset, med 6 måneder i forhold til byrettens dom, således at disse tiltalte nu 
er idømt fængsel i henholdsvis 5 år og 4 år og 6 måneder. Ingen dele af de idømte fængselsstraffe er gjort 
betingede. 

I byretten omfattede sagen i alt 7 tiltalte, som alle blev idømt langvarige fængselsstraffe. Den hovedtiltalte, 
”bagmanden”, som er en udlænding med oprindelse i Singapore, blev idømt 6 års fængsel. Oprindelig 
ankede samtlige de tiltalte dommen til landsretten, men to af de tiltalte, herunder ”bagmanden”, hævede 
senere anken, og en tredje tiltalt (en englænder) afgik ved døden i et færdselsuheld, inden ankesagen var 
færdigbehandlet. 

Flere andre mistænkte i sagen, herunder en anden formodet ”bagmand” af dansk oprindelse, er fortsat på fri 
fod. 

Ud over fængselsstraffene blev der hos alle de tiltalte foretaget konfiskation af store pengebeløb. Endvidere 
blev flere af de hovedtiltalte indtil videre frakendt retten til personligt at udøve eller deltage i ledelsen af 
erhvervsvirksomheder indenfor handel med it-komponenter og andre højteknologiske produkter samt til at 
være stifter af, direktør for eller bestyrelsesmedlem i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller 
forening, som kræver offentlig godkendelse, eller en fond. De samme tiltalte blev ligeledes dømt til at betale 
store erstatningsbeløb til kreditorerne i de selskaber, der er gået konkurs i forbindelse med momskarrusellen 
(i realiteten primært Skat).  
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Bilag!11!–!Operation!Gul!Feber!

I forrige uge blev der afsagt hårde fængselsdomme i danmarkshistoriens største sag om 
momskarruselsvindel. Her er beretningen om Operation Gul Feber. 

 
Peter: »Vi vil smadre dette land som ingen før har gjort.« 
Freetrade: »Danmark?« 
Peter: »Ja Danmark. Vi tager to år mere her, og så går vi på nye jagtmarker.« 
 
Det blev ikke til to år mere. 

Freetrade blev arresteret i Paris i august 2005, og i computertasken fandt politiet afgørende beviser til 
opgøret med danmarkshistoriens største sag om momskarruseller. 

Myndighederne har døbt sagen Operation Gul Feber, og Københavns Byret fældede forrige uge historisk 
hårde domme over bandens bag- og stråmænd. 

I et stort antal handler for trecifrede millionbeløb på kryds og tværs af landegrænserne blev de danske 
skattemyndigheder lænset for over 180 mio. kr. 

Freetrade fik som den ene af sagens bagmand seks års fængsel. I virkeligheden hedder han Patrick Major Lee 
og stammer fra Singapore. I retten har han fortalt, at han flyttede til England i 1999 efter familiestridigheder i 
kølvandet på familievirksomheden Sovo Trans Shippings konkurs. Patrick havde tre søstre i England og han 
begyndte at arbejde for den ene af dem. Et nyt familieopgør fik ham dog til at gå egne veje, og han skiftede 
sit fødselsnavn Lawrence Lee Keng Leong ud med Patrick Major Lee. 

I England lærte Patrick danske Martin Matthiasen at kende. De to havde fundet sammen, efter at Martin 
Matthiasen havde forladt den danske it-distributør Bluecom. Martin Matthiasen og Patrick Major Lee blev 
nære venner, og danskeren skulle blive den anden hovedmand i Operation Gul Feber. 

Martin Matthiasen har dog aldrig fået nogen dom, fordi han gik under jorden, da politiet kom på sporet af 
sagen. I dag befinder han sig muligvis i Dubai. 

Det er Martin Matthiasen, der under navnet Peter siger: »Vi vil smadre dette land, som ingen før har gjort.« 

Samtalen er en oversættelse af den omfattende kommunikation, som politiet har kunnet fremlægge som 
bevismateriale i retssagen, og som delvist er fundet på den computer, Patrick Major Lee havde med sig i 
Paris i august 2005, da han blev anholdt. Der er tale om udskrifter fra Microsofts Messenger-program - en 
form for chatforum, der installeres på computeren, og som gør, at man kan kommunikere med sine 
kontaktpersoner online. Når man kommunikerer via Messenger, gemmes ingen filer på computeren på 
samme måde som med f.eks. emails. Men det er der råd for. 

Encase hedder programmet, der har åbnet nye muligheder for politimæssig efterforskning. Det er udviklet i 
USA og kan ikke købes i fri handel, og det benyttes ifølge bagmandspolitiet hovedsagelig af politiet og 
regeringsorganer over hele verden. Encase kan benyttes som et søgeprogram, der også søger i de områder af 
harddisken, der ikke umiddelbart bruges af almindelige filer. Her lagres flygtige data, ligesom programmet 
kan bruges til at opsnuse kodeord, der har været indtastet i computeren. 

Kriminalassistent Kaj Ole Kristensen har arbejdet 17 år i bagmandspolitiet og er specialist i at støvsuge 
harddiske for oplysninger, der ikke umiddelbart er tilgængelige. Og det var ikke småting, han gravede frem 
under Operation Gul Feber. 

 
Peter: »Omkring den 10. april vil du være Hr. 2,5 million! Britiske pund!« 
Freetrade: »Hvad med dig?« 
Peter: »Ingenting. Stadig Hr. 0! Bare du er glad.« 
Freetrade: »Er du sikker?« 



Side 161 af 219 

 

Peter: »Selvfølgelig ikke!!! Vi vil begge være Hr. 2,5 million. Ligner jeg ”Mother Teresa”? Vi har en masse 
buffere og eksportører klar.« 
Freetrade: »Jeg ved det.« 
Peter: »Huhuhuh?. Whooooaaaahahahaha? Mit nye skurkegrin! Jeg må købe mig en hvid kat. På film har 
alle skurke en hvid kat!« 
 
Patrick Major Lee har under retssagen forsvaret sig med, at computeren tilhørte Martin Matthiasen, selv om 
der på computeren var netbankadgang til konti tilhørende Lees selskaber. 

Messenger-korrespondancen er for en dels vedkommende blevet afvist med henvisning til, at andre har kendt 
og brugt hans Messenger-login og password. 

I nogle tilfælde har han erkendt, at han stod bag kommunikationen. I andre har han forklaret, at han førte 
dele af samtalen, men at andre pludselig har taget over uden hans vidende. Det var, når materialet blev 
særligt belastende. 

Også en mobiltelefon har han lagt afstand til, selv om han havde den på sig, da han blev anholdt. Det var 
Martins telefon, forklarede han. Og når telefonbogen indeholdt nummeret til Patrick Major Lees svigerinde, 
så skyldes det, at Martin engang var kæreste med hende. 

Der var også et nummer til Yvonne, Lees medarbejder. Men hende kender Martin også. Og numrene til Lees 
to døtre, Megan og Sinead, brugte Martin, når han var på besøg i Hong Kong. 

Og så var der jo også billederne af Lees kone og datter. Dem havde Martin taget med telefonen. Det ene 
hjemme i Lees stue og det andet hos frisøren, da datteren skulle klippes. Den begivenhed var de alle samlet 
om. 

De mange handler stod på i 2003 og 2004 i fem kæder, der involverede de samme aktører. Den mest 
prominente var it-distributøren Comitel, der ejes af it-kendissen Peer Kølendorf, som også stod bag den 
succesfulde discount-teleselskab CBB Mobil. CBB blev solgt til Sonofon i 2004. 

Klaus Ulrik Hansen var med til at skabe CBB, og som forretningsudvikler i Comitel stod han i spidsen for 
firmaets brokervirksomhed med mobiltelefoner og it-komponenter. 

Selv om Klaus Ulrik Hansen under sagen har hævdet, at han ikke vidste, at selskabet var havnet i en 
momskarrusel, blev hans forklaring tilsidesat af dommeren, der bl.a. lagde vægt på, at han havde fået 
overført 50.000 britiske pund til sin personlige konto i HSBC som kommission fra et af de selskaber, der 
indgik i handelskæderne. 

Klaus Ulrik Hansen fik en dom på fire år og seks måneders ubetinget fængsel, og Comitel er blevet 
præsenteret for et krav om at efterbetale 140 mio. kr. Men fordi brokeraktiviteterne var skilt ud i et 
selvstændigt datterselskab med en begrænset egenkapital, vurderer kurator, at Kølendorfs selskab i bedste 
fald kan betale mellem 10 og 20 mio. kr. 

Sagen er indtil videre parkeret i Landsskatteretten. 

Når dommene i Gul Feber sagen blev så hårde, skyldes det - ud over de svimlende summer - at svindlen 
foregik systematisk, professionelt og tilrettelagt med brug af stråmænd. 

En af dem var 27-årige Casper Bagge, der under sagen har erkendt sig skyldig. 

Han har fortalt, hvordan han blev kontaktet af en af hovedaktørerne, Michael Andreasen. 

Andreasen ville have ham til at stifte et selskab, han fortalte ham, hvor han skulle købe sine varer, og hvem 
han skulle sælge til. Varerne ankom aldrig fysisk til Casper Bagge, der udelukkende lavede papirarbejde. 
Aftalen var, at den moms, som han krævede ind på vegne af skattevæsenet, blev lånt ud til et kinesisk firma. 
Heraf ville han selv få 10 pct. 

I stedet fik han en dom på to et halvt års fængsel. 

Flere af dommene er allerede anket, mens en enkelt har valgt at acceptere sin straf.  
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Bilag!12!–!Interpol!har!efterlyst!denne!itEdansker!i!årevis!

 
28-årige Martin Matthiasen har været efterlyst via Interpol i flere år, men er tilsyneladende forsvundet.  

Stein Bagger er ikke den eneste it-dansker, der er blevet efterlyst via Interpol. Dansk politi vil i en anden sag 
også have fingre i en formodet dansk it-momssvindler, der har været forsvundet i flere år. 

Først røg it-direktør Stein Bagger på en af Interpols lister, og i tirsdags røg hans makker Mikael Ljungman 
på listen over efterlyste personer. Dansk politi har dog også andre it-forretningsfolk i kikkerten. I en helt 
anden sag vil politiet have fingre i den 28-årige Martin Matthiasen. Han har været efterlyst via Interpol i 
flere år, men er tilsyndeladende forsvundet. "Han er en af hovedmændene i Gul Feber-sagen," siger 
statsadvokat Jens Madsen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminaliet, også kendt som 
Bagmandspolitiet. I sagen blev begået massiv momsvindel med salg af mobiltelefoner, hvor der tales om 
beløb på op imod 200 millioner kroner. Sagen blev døbt Gul Feber af Bagmandspolitiet, fordi den havde 
forbindelser til Hong Kong. Personligt stod Martin Matthiasen bag selskabet Solid Trading, der handlede 
med computer-komponenter fra Hong Kong. Solid Trading blev anmeldt til politiet af Skat i 2004, da der 
viste sig at være en momsgæld på 30 millioner kroner. Firmaet meddelte, ifølge flere medier, at det var gået 
konkurs og Martin Matthiasen gik under jorden. 

Klar med beviser 
Materialet ligger klar til en sag mod Martin Matthiasen, hvor politiet har både mails, chat-udskrifter og 
anden kommunikation mellem Martin Matthiasen og en anden dømt hovedmand i sagen. "Han (Martin 
Matthiasen, red.) er den eneste, vi mangler i sagen, der ellers er afsluttet med domme på op til seks års 
fængsel og konfiskation af 90 millioner kroner," siger Jens Madsen. Også en række medvirkende til svindlen 
har fået fængselsstraffe, oplyser Jens Madsen. Selvom Martin Matthiasen billede er blevet luftet i forskellige 
medier, da Stein Bagger havnede på Interpols liste og de øvrige danske personer på listen også fik lidt 
opmærksomhed, har politiet ikke hørt noget nyt. "Nej, vi har desværre ikke fået nye tips," siger Jens Madsen. 
Statsadvokaten lader dog til at tage det med ophøjet ro.  

Verden er blevet mindre - for eftersøgte 
"Verden er ikke så stor, som den har været," siger Jens Madsen. Han henviser til terrorloven og og de øgede 
digitale kontrolsystemer rundt om i lufthavne. Men om Martin Matthiasen bliver fanget i forbindelse med 
det, tør statsadvokaten ikke spå om. "Hvis man har venner og familie i Danmark, så er spørgsmålet, hvor 
længe man vil holde sig væk," siger Jens Madsen. Flere danske medier beretter, at den efterlyste Martin 
Matthiasen skulle befinde sig i Dubai. Han er også blevet beskrevet som en person med hang til store biler. 
Lamborghini og en Mercedes 500 skulle angiveligt have været blandt de fortrukne transport-maskiner, efter 
at han flyttede fra Danmark. 

Ingen rugekasse for forbrydere 
Gul Feber-sagen er langt fra den eneste svindel-sag med stærke bånd til it-branchen. De fleste kender til IT 
Factory og Stein Bagger, der har erkendt bedrageri for 831 millioner kroner. Her var leasing-kontrakter 
krumtappen i svindlen. Men også navnet Klaus Riskjær Pedersen klinger sikkert bekendt hos de fleste 
danskere. Han blev i juni 2008 idømt seks års fængsel for bedrageri og mandatsvig i forbindelse med salget 
af Cybercity for 1,4 milliarder kroner. Ugerningen bestod blandt andet i, at nogle af pengene blev kanaliseret 
over i en familiefond. Endelig er også John Trolle Rasmussen, der var direktør i den RAM-producererende 
virksomhed Memory Card Technology, blevet dømt seks års ubetinget fængsel. Han blev i oktober 2008 
kendt skyldig i at have begået bedrageri, momssvindel og kursmanipulation. Men de mange sager får ikke 
Bagmandspolitiet til at stemple it-branchen. "Nej, det er ikke en specielt skidt branche. Vi har dog af og til 
sager der, men det er også en stor branche," siger Jens Madsen.   
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Bilag!13!–!Momssvindler!i!fængsel!for!importfup!

En central person i en momskarrusel er idømt fængsel i fem år og seks måneder.  

 

Den 30-årige Martin Mattiasen blev onsdag idømt fængsel i fem år og seks måneder for omfattende 
skyldnersvig og momssvindel.  

Han har fra Fjernøsten importeret mobiltelefoner og it-udstyr til Danmark til firmaer, som siden gik konkurs 
- efter anklagemyndighedens opfattelse - meget belejligt.  

Derved er Danmark unddraget over 180 millioner kroner i momsindtægter.  

Den dømte er en af de sidste, der straffes i et større kompleks om såkaldte momskarruseller.  

Tidligere i år har mandens forældre hver fået seks måneders betinget fængsel for hæleri for at have modtaget 
340.000 kroner fra sønnen.  

Bagmandspolitiet har efterforsket sagen, og den dømte var blandt de centrale figurer i straffekomplekset, der 
har fået betegnelsen "Gul Feber".  

 

År på flugt  
Den dømte, der modtog dommen, blev meget sent i efterforskningen sporet til Thailand, hvorfra han blev 
udleveret til Danmark i januar 2009.  

Forinden havde han siden 2005 år levet på flugt med blandt andet adresse i Monaco og Dubai.  

Det sidste sted sad han i en periode i husarrest, men et forsøg på udlevering her fra blev forplumret af 
Muhammed-krisen, og manden endte i Thailand.  

 

Momsfri import  
Den helt centrale skikkelse i "Gul Feber", briten Patrick Lee, har tidligere ved Østre Landsret fået seks års 
fængsel.  

De dømte har stået bag import af blandt andet it-komponenter og mobiltelefoner. Det er sket momsfrit fra 
lande uden for EU. Den danske virksomhed skal lægge 25 procent moms på, som staten skal have.  

Men inden den afregning skete, var den pågældende "importør" gået konkurs, og den danske stat stod til et 
stort tab.  

Ulovlighederne skete helt tilbage i 2003-2004.  
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Bilag!14!–!Hjertesvækket!momssvindler!skriver!historie:!Vil!benådes!i!retten!!

I morgen afgør Københavns Byret, om en 43-årige mand skal benådes. Retssagen er den første af sin 
slags.  
I morgen klokken 13 afgør byretten i København, om en 43-årig mand, der sidder fængslet for momssvindel, 
kan blive benådet.  

»Det er en meget principel sag, fordi det er den første af sin slags, siger Peter Trudsø, der er advokat for 
manden.  

Ansøgningerne afgøres normalt administrativt af Kriminalforsorgens klientkontor, og der er derfor aldrig før 
kommet en sag om benådning for retten.  

 

Fire afslag på stribe 
Efter fire afslag har manden valgt at sagsøge Direktoratet for Kriminalforsorgen.  

»Han har søgt om benådning, fordi han lider af hjertesvigt, der gør ham meget svækket«, siger Peter Trudsø.  

Men det er ifølge klientkontoret ved Kriminalforsorgen ikke nok til at blive benådet.  

»Det er et spørgsmål om, hvorvidt den pågældende kan tåle at sidde i fængsel«, siger Tina Engelbrecht Ising, 
der er kontorchef på klientkontoret ved Kriminalforsorgen.  

 

Kriminalforsorgen: Der er læger i fængslet 
Ifølge loven benåder man kun, hvis den indsatte er ramt af livstruende sygdom, og fængslingen øger risikoen 
for alvorlig helbredsforringelse.  

»At den pågældende har hårdt brug for lægehjælp, er heller ikke et godt nok argument, da man sagtens kan 
få lægebehandling i fængsel«, siger Tina Engelbrecht Ising.  

 

Næsten seks år for omfattende momssvindel 
Manden har siden marts 2010 siddet fængslet for momssvindel i den berygtede 'Gul feber'-sag, hvor det 
offentlige blev snydt for mere end 180 millioner kroner.  

Han blev idømt 5 år og 10 måneders ubetinget fængsel og med snart halvdelen af dommen afsonet, er han 
reelt kandidat til at blive prøveløsladt.  

Men sygdommen kræver ro, og derfor har manden taget sagen videre i retten i håb om en hurtigere 
frigivelse.  

Hans kardiolog har således skrevet i en redegørelse, at han vurderer, at manden er stærkt udsat for stress i 
fængslet, og det forværrer hans hjertesygdom.  

Den 43-årige har fået afslag, fordi Kriminalforsorgens lægekonsulent mener, at han kan sidde tiden ud.  

Det er forskelligt, hvilke typer for kriminalitet, der benådes, og hvor mange benådninger der finder sted. I 
2011 blev der imødekommet 45 ansøgninger, mens det året forinden kun var 22.   
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Bilag!15!–!Momssvindler!fik!ingen!benådning!!

43-årig mand, som er dømt for momssvindel, blev ikke benådet i Københavns Byret i en principiel retssag 
mod Kriminalforsorgen. Byretten i København har fredag eftermiddag afgjort, at en 43-årig momssvindler 
med dårligt hjerte ikke kan blive benådet. Den fængslede havde efter fire afslag om benådning i 
Kriminalforsorgen bragt sagen for retten. 

- Både min klient og jeg er kede af, at man har givet Kriminalforsorgen medhold, siger mandens advokat, 
Peter Trudsø. 

Sagen er principiel, fordi det er den første af sin slags. Manden havde på grund af sit dårlige helbred søgt om 
benådning for sin dom hos Kriminalforsorgens klientkontor, men efter fire afslag valgte han at gå rettens vej. 

Ifølge klientkontoret ved Kriminalforsorgen har de fire afslag bundet i, at mandens dårlige helbred ikke har 
været tilstrækkelig grund til en benådning. En benådning kan kun komme på tale, hvis den fængslede har en 
livstruende sygdom, og den kategori er den 43-årige mand ifølge Kirminalforsorgen ikke i. Det er således 
ikke et godt nok argument, at den 43-årige har brug for lægehjælp, da der er læger i fængslet, lyder det. 

Og den vurdering har Københavns Byret nu givet Kriminalforsorgen medhold i. 

Advokat Peter Trudsø har endnu ikke fået den endelige begrundelse for rettens afgørelse, men vil nu drøfte 
det videre forløb med sin klient. 

- Nu skal vi læse dommen, gennemgå den grundigt og undersøge, om sagen skal ankes til Østre Landsret. 
Samtidig håber jeg på, at min klient kan blive prøveløsladt i starten af næste år, siger Peter Trudsø. 

Manden blev i marts 2010 idømt fem år og 10 måneders ubetinget fængsel for momssvindel.  
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Bilag!16!–!Momskarruselsvig!med!ydelser!–!den!nye!svigtrend!–!hvad!gør!myndighederne?!

 

Momskarruselsvigmed ydelser den nye svigstrend hvad gørmyndighederne?

af fuldmægtig, cand.merc.jur. Christian Dresager, Told- og Skattestyrelsens Svigsbekæmpelseskontor

1. Baggrund
Efter indførelsen af Det Indre Marked den 1. januar 1993 har langt
størstedelen af EU-landene haft problemer med fænomenet momskar-
ruselsvig.
Denne form for momssvig er kendetegnet ved, at et vareparti bliver

indkøbt uden moms af f.eks. en dansk momsregistreret virksomhed fra
en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land. Herefter handles
varepartiet gennem en kæde af virksomheder, hvorved varepartiet igen
sælges til en udenlandsk virksomhed. Mindst én af virksomhederne i
kæden har ikke til hensigt at afregne den nationale skyldige salgsmoms
til skatte- og afgiftsmyndighederne.
I Danmark opdagede Told•Skat den første karruselsvigssag i 1995,

hvor svindlerne unddrog statskassen for ca. 100 mio.kr. i moms ved
handel med jern- og aluminiumsskrot. Denne sag er siden blevet kendt
som skrotsagen fraMaribo og har været omtalt i dagspressen adskillige
gange. Siden er karruselsvigen eskaleret, og det konstaterede danske
momstab er i dag over ½ mia. kr.
Den danske presse har da også været ganske flittig til at sætte fokus

på karruselsvig. Ud over adskillige avisartikler bragte Danmarks Radio
den 3. oktober 1999 (DR1) således et større indslag i TV-udsendelsen
"Søndagsmagasinet", og TV2 bringer (efter det oplyste) et indslag i
kriminalmagasinet "Station 2" mandag den 9. april 2001.
Danmark er ikke alene om at have lidt et momstab. Ifølge en offent-

liggjort svensk rapport fra Riksskatteverket fra april 2000 har Sverige
konstaterede tab på ca. 1,2 mia. svenske kr. i perioden 1995 1999.
Sverige skønner ifølge rapporten, at de mister 25 40 mio. svenske kr.
hver måned i moms pga. momskarruselsvig. I England har Custom &
Excise for ca. et halvt år siden oprettet en særlig enhed til koordination
og bekæmpelse af momskarruselsvig efter de konstaterede, at deres
momstab er over 10 mia.kr. om året.
Til sammenligning har Europa-Kommissionen, jf. et offentliggjort

dokument fra juni 2000, skønnet, at den samlede momssvindel i EU
udgør ca. 60 mia.kr. om året. Se mere herom i afsnit 4.1.
Et af formålene med denne artikel er at beskrive systematikken i

karruselsvig, og hvadmyndighederne gør (og har gjort) for at bekæmpe
den, således at godtroende virksomheder og disses rådgivere får et
bedre kendskab til denne form for svindel. Hermed er det håbet, at
flere undgår indgåelse af dubiøse handler med potentielle svindlere.
Det primære formål med artiklen er imidlertid at beskrive den udvik-

ling, der p.t. sker i Danmark på karruselsvigsområdet. Tidligere har
området således alene været præget af svig med fysiske varepartier,
men der er nu ved at ske en eskalering henimod karruselsvig med
ydelser!

2. Hvad er momskarruselsvig egentlig?
Momskarruselsvig kan betegnes som svig/svindel med varer (eller
ydelser), der handles mellem virksomheder i mindst 2 lande (oftest
EU-lande) i et karrusel-/kædelignende mønster. Mindst én af virksom-
hederne er momsregistreret alene med det formål at generere så store
beløb som muligt i skyldig moms uden at have til hensigt at afregne
dette momstilsvar til skatte- og afgiftsmyndighederne(1).
Ordet karrusel indikerer, at varerne/ydelserne ender samme sted,

som de startede, men dette er ikke altid tilfældet, hvorfor betegnelsen
kædehandel egentlig er mere dækkende. Fænomenet betegnes som
"carousel fraud" på engelsk, og det danske ord er således en direkte
oversættelse heraf.

Når undersøgelser viser, at varer eller ydelser faktisk ender hos de
endelige forbrugere, dvs. privatpersoner, omtaler Told•Skat normalt
ikke svigen som karruselsvig.
Som hovedregel er der fysiske varer bag handelstransaktionerne, når

svindlerne sender varer gennem karrusellen, hvilket bl.a. bekræftes i
form af transportdokumenter.
Som udgangspunkt kan alle varetyper anvendes, men oftest anvendes

der varer med høj værdi i forhold til deres vægt. Anvendelsen af vær-
difulde varer med en forholdsvis lav egenvægt betyder, at der kan
handles for meget store beløb (fakturaværdi), samtidig med at transpor-
tomkostninger kan holdes nede. Mobiltelefoner og datakomponenter
er de varer, der oftest handles med.
Når man sammenholder Danmarks erfaringer med de øvrige EU-

landes, viser det sig imidlertid, at kun fantasien sætter grænser for,
hvilke varer der reelt anvendes i de europæiske momskarruseller, der
allerede er optrævlet eller under efterforskning. Ud over mobiltelefoner
og datakomponenter, der klart er de mest anvendte varegrupper, er der
er anvendt varer som Levis jeans, Coca Cola, laks, kød, kreaturer, sølv,
platin, skrot, video-/audioudstyr, brugte biler, nye biler mv.(2)
I enkelte sagskomplekser har det vist sig, at det alene er fakturaerne,

der sendes rundt mellem "handelsparterne". Sådanne sagskomplekser
kaldes også "papirkarruseller". I disse sager er der ingen transportdo-
kumenter, eller også "fabrikeres" der falske transportdokumenter til
formålet.
Svindlernes formål med momskarruselsvig er, at lade en momsregi-

streret virksomhed skabe en skyldig moms (manglende afregning af
salgsmoms), der retteligt skal indbetales til Told•Skat. Denne indbeta-
ling foretages imidlertid aldrig, eller også indbetales der kun en brøkdel
af den egentlige momsskyld, eftersom der ingen økonomiske midler
er tilbage i virksomheden til at betale den skyldige moms med. Svind-
lerne er nemlig forsvundet med alle virksomhedens midler.
Denmanglende indbetaling af den skyldigemoms anvendes henholds-

vis til underfakturering af varerne, således at der sikres en hurtig afsæt-
ning, og resten er svindlernes/bagmændenes profit.
Ved at indbetale et mindre momstilsvar end det reelle tror svindlerne

ofte, at de kan fortsætte deres "forretninger", uden at Told•Skat opdager
dem. Disse "virksomheder" har reelt aldrig indeholdt værdier af betyd-
ning og er i bund og grund insolvente, eftersom de jo konsekvent sælger
med tab.
Virksomheden drives oftest i selskabsform og kaldes ofte for et

skraldespandsselskab eller føniksselskab. Der er dog efterforsket en
række sager, hvor virksomheden drives af en stråmand i personligt regi,
dvs. som enkeltmandsvirksomhed.
Stråmanden afslører normalt aldrig, hvem de egentlige bagmænd er,

fordi vedkommende enten har fået et større beløb for at holde tæt,
og/eller fordi vedkommende er blevet truet til at holde tæt. Afsløringer
fra udlandet peger bl.a. på, at det er forskellige udenlandske mafiaor-
ganisationer, der i stort omfang står bag og anvender momskarrusellerne
til at hvidvaske penge tjent i forbindelse med anden kriminalitet, f.eks.
narko, menneskesmugling mv.
Det tilsvarende engelske ord for skraldespandsselskab er "missing

trader", og denne betegnelse er den, der oftest anvendes EU-landene
imellem. Lidt simpelt oversat til dansk bliver det til "den handlende,
der blev væk". Dette stemmer meget godt overens med virkeligheden,
for ofte, når myndighederne kommer på sporet af et skraldespandssel-
skab, så er både de involverede personer og øvrige beviser ofte fors-
vundet.
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2.1. SIMPELSKITSERINGAFENMOMSKARRUSEL
Grundlæggende kan en simpel momskarrusel skitseres som nedenfor,
hvoraf det fremgår, at varernes pris falder ved fakturering gennem
karrusellen pga. at selskab B (skraldespandsselskabet) ikke indbetaler
dets skyldige moms til Told •Skat.(3)
I denne forenklede skitsering forudsættes, at de samme varer bliver

solgt tilbage til selskab A til en billigere pris, end A oprindelig solgte
varerne til selskab B for. Både selskab A og C er selskaber, der afregner
og betaler deres moms til tiden, men disse selskaber opnår en stor
markedsfordel ved, at varernes salgspris bliver kunstigt sænket ved
fakturering/salg gennem karrusellen.
Endelig er det store spørgsmål, om disse selskaber i den virkelige

verden reelt er klar over, at de er inde på et skråplan! Disse selskaber
burde jo, via deres markedskendskab, kende varernes egentlige værdi,
og de har ofte mulighed for at se, at det er deres egne varer, de køber
tilbage til en lavere pris.

Simpel momskarruselsvig, der viser salg/køb af f.eks. én
mobiltelefon gennem karrusellen

3. Momskarruselsvig med ydelser
Momskarruselsvig med ydelser og momssvig med ydelser er et fæno-
men, der først er set i 1999/2000. De ydelser, der primært kan tænkes
anvendt i forbindelse medmomskarruselsvig, er de ydelser, der fremgår
af momslovens § 18, stk. 1:(4)
1. Immaterielle rettigheder i form af ophavsrettigheder, licensret-

tigheder, retten til varemærker, fællesmærker og mønstre og
andre lignende rettigheder.

2. Reklameydelser.
3. Ydelser fra ingeniører, projekteringsvirksomheder, advokater

og revisorer samt andre lignende ydelser, databehandling og
meddelelse af oplysninger.

4. Konkurrenceklausuler og afståelse fra at udnytte en af de i nr. 1
nævnte rettigheder.

5. Bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed, bortset fra ud-
lejning af bankbokse.

6. Levering/udlejning af arbejdskraft.
7. Udlejning af løsøregenstande, bortset fra transportmidler.
8. Formidlingsydelser vedr. de i nr. 1 7 samt nr. 9 nævnte ydelser.
9. Teleydelser.(5)
Fælles for ydelserne nævnt i nr. 1 9 er, at momspligtige virksomhe-

ders køb af disse ydelser fra udlandet altid skal pålægges moms, hvis
de udnyttes inden for EU. Ifølge momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, påhviler
betaling af moms således denmomspligtige virksomhed, der modtager
ydelser som nævnt i momslovens § 18.
Angivelsen af disse § 18 ydelser foretages ved påføring af moms

vedr. erhvervelsen af disse ydelser fra udlandet på den særlige regn-
skabskonto "afgift af EU-erhvervelser mv.", jf. momsbekendtgørelsens

§ 49, stk. 4. Erhvervelsesmomsen er fradragsberettiget efter reglerne
i momslovens §§ 37 38.
Det er naturligvis ikke alle ydelserne i momslovens § 18, der er lige

egnet til anvendelse i forbindelse medmomskarruselsvig. Indtil videre
har Told•Skat konstateret svigssager med teleydelser, licensrettigheder
og ophavsrettigheder.

3.1. MOMSSVIG MED TELEKORT
I 1999 begyndte Told•Skat at undersøge de første momssvigssager
med ydelser i form af især mindre kioskers udeholdte omsætning ved
salg af telekort. De konstaterede svigssager var typisk kendetegnet ved
udeholdt omsætning i kioskernes regnskaber, dvs. sort omsætning. Da
Told•Skat så tegn på organiseret indførsel af telekort fra især USA og
England, valgte man i august 1999 at udsende et varsel til telekommu-
nikationsbranchen for at advare dem om problemet.
Den type telekort, det drejer sig om, er de såkaldte Pre Paid Calling

Cards (PPCC)(6), der er karakteriseret ved, at brugeren skal igennem
en valideringsprocedure, førend kortet kan anvendes til telefoni. Herved
angives der et kodenummer, som bruges til at identificere systemets
registrering af, hvor stort et forbrug der er til rådighed for den enkelte
bruger. Hver gang kortet bruges, nedskrives rådighedsbeløbet tilsvaren-
de. Valideringskoden kan gives manuelt (brugeren taster nummeret),
eller det kan indlæses automatisk (f.eks. elektronisk aflæsning af en
magnetstribe på kortet).
Brugeren skal igennem 3 trin, før der opnås taleforbindelse:

10. Brugeren ringer på et access-telefonnummer, som oftest er et
frikaldsnummer, f.eks. 80 xx xx xx, eller et operatørpræfix 10xx.

11. Brugeren indtaster kortets kode.
12. Efter en vellykket validering, taster brugeren telefonnummeret

på almindelig vis på den, som skal ringes op.
For nogle udbyderes vedkommende står edb-systemet, der validerer

brugeren, i udlandet hvilket vil sige, at der sker en automatisk videre-
stilling af accessnummeret til udlandet.
I princippet kan PPCC bruges til såvel inden- som udenlandske

samtaler, men i praksis anvendes de primært til udlandstelefoni. Der
findes dog også andre telekort, der teknisk fungerer på en anden måde
end ovenstående.
Told•Skat har oplysninger om, at nogle danske kiosker og lignende

i stort omfang køber telekort i udlandet til brug for fastnetstelefoni via
opringning til en udenlandsk operatør.
Telekort, der købes i udlandet af danske kiosker, virksomheder mv.,

er at betragte som erhvervsmæssige køb og skal momsberigtiges i
Danmark og pålægges dansk 25% moms ved videresalg. Selve kortet,
der er fremstillet af plastic, betragtes som en almindelig vare, dvs.
omfattet af momslovens almindelige regler. Plastickortet i sig selv
udgør imidlertid kun en værdi på nogle få ører. Derimod er den værdi,
man kan telefonere for, f.eks. 100 kr., en teleydelse, der skal momsbe-
lægges i det land, hvor der telefoneres fra, jf. momslovens § 18, stk.
1, nr. 9.
Vedr. den momsmæssige behandling af PPCC henvises endvidere

til en offentliggjort afgørelse fra Told- og Skattestyrelsen, jf. TfS
1998.287.
Salg af telekort betragtes imidlertid i henhold til EU's momsregler

som salg af ydelser og er derfor ikke omfattet af det såkaldte Listesy-
stem, der er et indberetnings- og kontrolsystem på momsområdet til
brug for skatte- og afgiftsmyndighederne i EU-landene. Listesystemet,
hvis engelske navn er VIES-systemet(7), omfatter nemlig alene salg
af fysiske varer.
Eftersom salg af ydelser ikke er omfattet af Listesystemet(8), har

Told•Skat ikke umiddelbart nogenmulighed for at kontrollere omfanget
af virksomheders køb af disse telekort fra udlandet, hvis disse virksom-
heder ikke, som krævet i momsloven, selv indberetter disse køb via
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deres momsangivelse, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3. Disse virksom-
heder kan herefter sælge telekortene uden moms enten til andre virk-
somheder eller til den endelige forbruger. Told•Skat kan derimod søge
at kontrollere omfanget af "sorte" indkøb af telekort ved fysisk kontrol
i kioskerne/virksomhederne.
Det faktum, at telekortene faktisk ender ude hos de endelige forbru-

gere frem for blot at blive solgt gennem en kæde af virksomheder, be-
virker, at Told•Skat ikke karakteriserer svigen som egentlig karru-
selsvig.
Det er Told•Skat's bekymring, at en større ulovlig "import" af telekort,

der omsættes i Danmark på det grå/sorte marked, vil forringe afsæt-
ningsmulighederne for de legale operatører i Danmark, hvilket, jf.
ovenstående, fik Told- og Skattestyrelsen til at kontakte de relevante
brancheforeninger på området med henblik på en drøftelse af problem-
stillingen.

3.2.MOMSSVIGMED IMMATERIELLERETTIGHE-
DER
Told•Skat har i 2000 undersøgt sager vedr. momskarruselsvig med
immaterielle rettigheder, jf. afsnit 3.2.1. og 3.2.2. Der er dog ingen
tvivl om, at efterhånden sommulighederne for "E-commerce" (handlen
via internettet) vokser, og de nyemuligheder for elektronisk fakturering,
som Europa-Kommissionen arbejder på at gennemføre, bliver imple-
menteret, vil svigen på dette område også stige.
Særlig problematisk er sagerne med immaterielle rettigheder, da det

er vanskeligt for Told•Skat at kontrollere værdiansættelsen af disse
"luftige" rettigheder.
Normalt foretages der en værdiansættelse i årsregnskabet for virk-

somheder, der har erhvervet immaterielle rettigheder, og virksomhedens
revisor påser i forbindelse med revisionen, at denne værdiansættelse
er retvisende.
Problemer opstår imidlertid, når køber og sælger ikke er uafhængige

parter. Normalt har sælger jo en interesse i at sælge så dyrt sommuligt,
mens køber omvendt har en interesse i at købe så billigt som muligt.
Herved sikres, at salgsprisen som udgangspunkt afspejler den reelle
værdi af de aktiver, der handles.
Men hvis der er "aftalt spil" mellem sælger og køber, og der er an-

skaffet f.eks. billige anpartsselskaber, der alene har til formål at være
et juridisk og forretningsmæssigt "skalkeskjul" i de få uger/måneder,
det tager at gennemføre en svindelforretning i millionklassen, så nås
det aldrig at foretage en egentlig værdifastsættelse af de pågældende
immaterialrettigheder. Er køber og sælger sammen om svindlen, kan
de påståede handelspriser jo let presses op i nogle helt urealistiske
størrelser. Måske er hele handlen endda rent opspind.
Disse svindlere når jo heller aldrig at aflevere et årsregnskab, for

nogens vedkommende end ikke en momsangivelse.
Det bør i disse situationer være i samfundets interesse, at de legitime

rådgivere, f.eks. revisorer og advokater, der måske intetanende repræ-
senterer sådanne svindlere, kigger deres klienter "bedre efter i sømme-
ne", inden de som rådgivere lægger navn til. Dette må klart også være
i rådgivernes egen interesse! Det følgende eksempel kan forhåbentlig
give anledning til lidt eftertanke.

3.2.1. Momskarruselsvig med licensrettigheder
I et tilfælde, der er inspireret af en aktuel svigssag fra hovedstadsområ-
det, var 2 nystiftede anpartsselskaber (B og C) repræsenteret ved den
samme revisor. Begge selskaber, der havde udenlandske direktører og
stiftere, havde adresse hos hver deres kontorhotel beliggende 2 forskel-
lige steder i København. Allerede på dette tidspunkt ringer alarmklok-
kerne hos Told•Skat men ikke nødvendigvis hos en revisor eller
advokat?

Ingen af selskaberne havde således ansatte i Danmark eller for den
sags skyld egne forretningslokaler. Direktøren for selskab B boede i
England, og direktøren for selskab C havde ligeledes opgivet til både
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og den lokale told- og skatteregion, at
han boede i England. En efterfølgende korrespondancemed de engelske
myndigheder kunne imidlertid bekræfte, at den pågældende var flyttet
til Spanien ét år før, han havde erhvervet sit danske anpartsselskab.
Af vedtægterne for de 2 selskaber fremgik det, at de begge drev

virksomhed ved handel med bøger og elektroniske data, software samt
hermed forbundet virksomhed.
Selskab B havde efter det oplyste købt licensrettigheder fra et engelsk

selskab uden moms, jf. momslovens § 18, stk. 1, nr. 1. Selskab B
skulle herefter beregne erhvervelsesmoms, der var fradragsberettiget.
B solgte herefter rettighederne videre til det andet danske selskab

(C) med en minimal avance og med tillæg af 25% dansk salgsmoms.
B havde herved oparbejdet et større positivt momstilsvar til Told•Skat.
C, der havde fradragsret for købsmomsen, solgte herefter rettigheder-

ne videre med et minimum af avance til et selskab (D) på Bahamas,
dvs. som eksport, og anmodede om udbetaling af negativ moms på
adskillige mio.kr.
Licensrettighederne bestod i eneretten til at mangfolddiggøre et ikke

nærmere defineret "værk" i EU-landene.
Plottet var ganske smart (og temmelig simpelt), eftersom selskab C

ønskede at få den negative moms udbetalt, jf. momslovens § 63, stk.
1, før den tilsvarende momspostering i selskab B skulle angives og
indbetales til Told•Skat.
Ingen af de 2 selskaber drev nogen egentlig form for økonomisk

virksomhed i momslovens forstand, jf. § 3, eftersom der ikke lå reelle
forretningsmæssige dispositioner til grund for handlen. Begge selskaber
blev efterfølgende afmeldt fra momsregistrering.
Handlerne er forsøgt illustreret nedenfor:

Momskarruselsvig med ydelser i form af licensrettigheder

3.2.2. Momssvig med ophavsrettigheder
Told•Skat har endvidere i 2000 efterforsket en sag om ophavsrettighe-
der, der i sin opbygning var identisk med sagen om licensrettigheder,
jf. afsnit 3.2.1, hvorfor den sag ikke vil blive nærmere beskrevet.
Sagen vedrørte salg af forfatterrettighederne til et kursusmateriale,

der lå lagret på en række CD'ere. Efterforskningen viste, at "forfatteren"
til "værket" var involveret i et af de udenlandske selskaber i karrusellen.

4. Myndighedernes seneste tiltag mod momssvig
4.1. EU'S TILTAG
Problemet med momskarruselsvig eksisterede faktisk før etableringen
af Det Indre Marked, idet Beneluxlandene (Belgien, Nederlandene og
Luxembourg) tidligere havde et internt (allerede eksisterende) indre
marked. Disse lande havde således allerede et vist kendskab til denne
form for momssvig.
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EU's institutioner kender godt til problemet og har da også gennem-
ført en række tiltag, primært ved nedsættelse af en række ad hoc grup-
per, der har undersøgt problemerne med momssvig.
EU's 6. momsdirektivs art. 27(9) indeholder en generel bestemmelse,

der muliggør at medlemslandene kan indføre særlige nationale foran-
staltninger for at undgå visse former for svig eller unddragelse. Anven-
delsen af art. 27 kræver imidlertid forelæggelse for og tilladelse fra
Europa-Kommissionen(10). Som eksempler på sådanne tilladelser kan
nævnes, at Frankrig har en 0-sats momsordning på skrot-området, og
Nederlandene har en lignende ordning inden for tekstilbranchen.
For at sætte en stopper for momskarruselsvig med guld som han-

delsvare vedtog Rådet for den Europæiske Union ved direktiv 98/80/EF
af 12/10 1998(11)en række ændringer i EU's 6. momsdirektiv, jf. art.
26 b. Herved blev der indført en generel 0-sats momsordning for inve-
steringsguld i alle medlemslandene.(12)
Den 1. juni 1999 blev OLAF (Office de la Lutte Anti-Fraud), der er

EU's svindelbekæmpelseskontor, oprettet.(13) OLAF erstattede det
tidligere UCLAF (Unité de Coordination de la Lutte Anti Fraud). Det
nye OLAF er blevet sikret en høj grad af uafhængighed og er styrket,
da medarbejdernormeringen er steget til 330 medarbejdere.(14) I det
tidligere UCLAF var der ca. 150 medarbejdere.
Europa-Kommissionen har senest offentliggjort 2 strategipapirer

som led i planerne om at intensivere EU's kamp mod svig.
• Strategi til forbedring af momssystemet i Det Indre Marked

(KOM(2000)348) af 7. juni 2000. I dette strategipapir erkender
Europa-Kommissionen, at det nuværende momssystem(15) har
en række mangler. En af disse mangler er det faktum, at varer
og ydelser cirkulerer momsfrit mellemmedlemslandene, "hvor-
ved der uundgåeligt opstår risici, navnlig karruselsvig". Det
fremgår, at den interne handel i EU hvert år repræsenterer en
værdi på ca. 7.000 mia.kr. Momsen i medlemslandene er mellem
15%og 25% (Luxembourgmed den laveste sats ogDanmark/Sve-
rige med den højeste sats), svarende til ca. 1.200 mia.kr.
Efter Europa-Kommissionens skøn svarer momssvindlen til ca.
5% af dette beløb, dvs. ca. 60 mia.kr. om året.
Set med "svigsbekæmpelsesbrillerne på" indeholder strategipa-
piret ikke de store lyspunkter. Europa-Kommissionens vigtigste
forslag er en revision af reglerne for administrativt samarbejde
og gensidig bistand mellem medlemslandene.(16) Dette er også
et af de væsentligste forslag fra Rådets ad hoc gruppe for skat-
tesvig, hvis fortrolige rapport kom i maj 2000. Herudover peges
der på, at momskontrollen i medlemslandene skal øges.

• Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser. Bekæmpel-
se af svig. Hen imod en samlet strategisk tilgang
(KOM(2000)358) af 28. juni 2000. Retsgrundlaget for dette
strategipapir bygger i det store hele på den nye og ændrede affat-
telse af Amsterdamtraktatens art. 280 vedr. svig.(17) Denne
strategi er opbygget omkring 4 "udfordringer":

• En samlet svigbekæmpende lovgivning.
• En ny operationel samarbejdskultur.
• En interinstitutionel indsats til forebyggelse og bekæmpelse af

korruption.
• Styrkelse af den strafferetlige dimension. De væsentligste ideer

i denne strategi er en øget inddragelse af OLAF i det forebyggen-
de svigsarbejde. Nødvendigheden af styrkelsen af det gensidige
bistandssamarbejdemellemmedlemslandene samt øget national
kontrol fremdrages også i dette dokument.
Endelig foreslås der en række væsentlige punkter som øget foku-
sering på hvidvasklovgivningen samt oprettelsen af en egentlig
fælleseuropæisk strafferetlig anklagemyndighed, og OLAF er
faktisk allerede ved at rekruttere medarbejdere til en afdeling,
der skal arbejde med de strafferetlige aspekter af de sager, som
OLAF selv efterforsker.

4.2. DANMARKS TILTAG
4.2.1 De vigtigste lovgivningsmæssige tiltag i perioden 1998
2000
4.2.1.1 ÆNDRINGER i MOMSLOVEN
Et af de vigtigste danske lovgivningsmæssige tiltag er den ændrede
affattelse af momslovens § 63, stk. 2, der trådte i kraft den 1. juli
1998.(18) Normalt skal Told•Skat efter en rettidig modtaget momsan-
givelse fra en virksomhed, der har et momstilgodehavende, udbetale
det negative momsbeløb senest 3 uger efter modtagelsen af den nega-
tive momsangivelse.
Denne udbetalingsfrist kan imidlertid afbrydes, hvis den lokale told-

og skatteregion skønner, at udbetaling på det foreliggende grundlag,
dvs. på baggrund af den fremlagte dokumentation, vil indebære en
nærliggende risiko for tab af momsprovenu. Virksomheden kan dog i
så fald vælge at stille sikkerhed for beløbet.
Udbetalingsfristen kan afbrydes, indtil Told•Skat har undersøgt

virksomhedens forhold nærmere, f.eks. indhentning af transportdoku-
menter, købsfakturaer, bankudskrifter, kontraktsmateriale mv. På den
måde kan Told•Skat gå tilbage i handelskæden og måske opdage, at
der findes et skraldespandsselskab i et tidligere handelsled i ind- eller
udland.
Afbrydes udbetalingsfristen, skal Told•Skat normalt betale rentegodt-

gørelse efter rentelovens regler.
Rådgivere, hvis klienter bliver inddraget i en sag, hvor udbetalings-

fristen afbrydes pga. Told•Skat's mistanke om svig, bør altid, efter
forfatterens mening, agere meget forsigtigt og måske foretage nogle
supplerende undersøgelser af deres klienters reelle hensigter.
Efter vedtagelsen af lov nr. 388 af 2. juni 1999(19) er der indført 2

nye straffebestemmelser i momslovens § 81, stk. 4, og § 81, stk. 5.
Ifølge momslovens § 81, stk. 4,(20) kan den, der bevidst udsteder

falske fakturaer eller udsteder anden falsk dokumentation, f.eks. kredit-
notaer mv, straffes med fængsel i op til 2 år, hvis den falske dokumen-
tation er egnet til at blive brugt til afgivelse af en forkert momsangivel-
se.
Ligeledes straffes den, der køber varer eller ydelser så billigt, at

vedkommende burde indse, at sælgeren ikke vil afregne sit momstilsvar
til Told•Skat, med fængsel i op til 2 år, jf. momslovens § 81, stk.
5.(21)Denne bestemmelse vedrører således en form for "momshæleri".
Disse 2 nye bestemmelser i momsloven, der trådte i kraft den 1. juli

1999, har (så vidt forfatteren ved) endnu ikke været anvendt, men det
må anses for temmelig sandsynligt, at de vil blive anvendt i "kampen"
mod momskarruselsvig.
Momslovens § 81, stk. 5, om "momshæleri" er en bestemmelse af

stor betydning for virksomheder samt de revisorer og advokater, der
ønsker at give en god rådgivning for deres klienter. Det er nemlig
muligt at undgå strafforfølgning efter denne bestemmelse.
Det fremgår således af Skatteministeriets cirkulære nr. 123 af 28.

juli 1999, pkt. 4.5., om ansvarsfriholdelse, at den virksomhed, der køber
varer eller ydelser på fordelagtige vilkår, kan frigøre sig for en evt.
tiltalerejsning efter straffebestemmelsen i momslovens § 81, stk. 5,
ved at indsende en meddelelse om købet til den lokale told- og skatte-
region.
Denne meddelelse skal ud over at identificere afsenderen indeholde

en kopi af den faktura eller lignende dokumentation for købet samt
vilkårene herfor og i øvrigt fremstå som en meddelelse vedr. ansvars-
friholdelse efter momslovens § 81, stk. 5. Den lokale told- og skattere-
gion skal efterfølgende kvittere for modtagelsen af meddelelsen.
I de tilfælde, hvor der er indsendt en meddelelse, må Told•Skat ikke

indlede en straffesag mod køberen vedr. de i meddelelsen beskrevne
handler.
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Told•Skat's fordel ved denne ordning er, at man på et tidligt stade i
en potentiel svigssag får en række ledetråde, der måske kan afsløre et
større svigskompleks.
Ligeledes ved lov nr. 388 af 2. juni 1999, fik Told- og Skattestyrelsen,

jf. skattekontrollovens § 6 F, endvidere tilladelse til at oprette et særligt
observationsregister, hvori personer, der har påført eller forsøgt at på-
føre det offentlige betydelige tab af skatter og afgifter, kan registreres
i en tidsbegrænset periode. Den, der bliver registreret i observationsre-
gistret, skal samtidig med registreringen underrettes om registreringen
og om grundlaget herfor. Registrerede oplysninger slettes normalt 5
år efter, at det/de forhold, der er årsagen til registreringen, er forløbet,
medmindre der i mellemtiden er fremkommet nye forhold der kan be-
grunde registrering.(22)

4.2.1.2 ÆNDRINGER I STRAFFELOVEN
Lov nr. 228 af 4. april 2000 om ændring af straffeloven (grov moms-
svig, EU-svig og bestikkelse af udenlandske tjenestemændmv). Loven
trådte i kraft den 1. maj 2000.(23) (24)
Det fremgår herefter af straffelovens § 289, at momssvig af særlig

grov karakter, jf. momslovens § 81, stk. 3, straffes med fængsel i op
til 4 år. Momssvig af særlig grov karakter er forhold, hvor der med
forsæt til momsunddragelse eller uberettiget udbetaling er sket en
overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, for så vidt angår et beløb, der
overstiger 500.000 kr.
Ved lov nr. 228 af 4. april 2000 blev forældelsen for momslovsover-

trædelser udvidet fra 5 år til 10 år, jf. en ændring af straffelovens § 93,
stk. 3, hvorved der blev skabt en strafferetlig ligestilling mellem skat-
tesvig og momssvig.

4.2.2. Told•Skat's Kontrolinformationscenter (KIC)
Den 15. februar 2000 etableredes Kontrolinformationscentret (KIC) i
Told- og Skattestyrelsen.
KIC's vigtigste opgave er evnen til at kunne arbejde med økonomisk

kriminalitet(25), dvs. svig, på tværs af områderne skat, told, moms og
øvrige afgifter.
KIC er oprettet som en tværfaglig enhedmed deltagelse af 3 kontorer

i Told- og Skattestyrelsen i form af Kontrolinformationskontoret,
Toldkontrolkontoret og Svigsbekæmpelseskontoret.
KIC, der er døgnbemandet, arbejder med at indsamle, analysere og

videresende kontroloplysninger mellem told- og skattemyndigheder i
ind- og udland samt til øvrige vigtige strategiske samarbejdspartnere
som f.eks. politiet og søværnet. Der samarbejdes f.eks. mellem
Told•Skat og politiet om hvidvask af penge, der ofte er forbundet med
økonomisk kriminalitet.
På baggrund af de indsamlede oplysninger kan KIC iværksætte re-

gionale eller landsdækkende undersøgelser, hvis der er begrundet mi-
stanke om økonomisk kriminalitet på et eller flere af Told•Skats fag-
områder.

4.2.3. Told•Skat's nye svigsindberetningssystem
Det seneste tiltag, Told•Skat har foretaget, er iværksættelsen af et helt
nyt svigsindberetningssystem vedr. told, moms og de harmoniserede
punktafgifter.(26) Dette svigsindberetningssystem blev sat i gang den
1. marts 2001 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2001.
Indberetningssystemet pålægger de lokale told- og skatteregioner

samt toldcentrene, i anonymiseret form, så tidligt sommuligt at indsen-
de et indberetningsskema til KIC (se afsnit 4.2.2.) hvis de har mistanke
om, at de står over for en formodet svigssag med et grænseoverskriden-
de element. Der skal således være handel på tværs af landegrænserne.
Formålet med disse svigsindberetninger er at fremskaffe data til brug

for risikoanalyser i det svigsbekæmpende arbejde. På baggrund af

disse analyser er det så muligt på et tidligt tidspunkt at målrette og/
eller forstærke kontrolindsatsen inden for et givet område.
Svigsindberetningssystemet har endvidere den fordel, at det kan

danne baggrund for opgørelse af årlige svigsstatistikker til brug for
orientering af Skatteministeriet/Folketinget samt Europa-Kommissio-
nen.

4.2.4. Samarbejde med brancheorganisationerne
Told- og Skattestyrelsen har endvidere været i løbende dialog med en
række relevante brancheorganisationer for at informere og advare dem
om problemerne med og faldgrubberne ved momssvig.

Copyright © 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 5

SR-SKAT ONLINE SR.2001.0179



Side 171 af 219 

 

  

(1) Moms-karruselsvindel er i cirkulære nr. 123 af 28. juli 1999, cirkulære om lov
nr. 388 af 2. juni 1999 omændring af skattekontrolloven, momsloven og kommu-
neskatteloven (Indgreb mod sort arbejde, socialt bedrageri m.v.), pkt. 1, vedr.
Told- og Skattestyrelsens observationsregister, defineret som "en svindelmetode,
hvor der igangsættes transaktioner mellem en række momspligtige i to eller flere
EU-lande med eller uden varer med henblik på misbrug af reglerne vedrørende
momsfrit salg mellem momsregistrerede virksomheder i medlemslandene".

(2) Tidligere blev der også anvendt guld i stor stil, men dette er nu forhåbentlig et
historisk problem efter indførelsen af 0-sats momsordningen for investeringsguld.
Se mere herom i forfatterens artikel i TfS 1999.958.

(3) For en mere dyberegående beskrivelse af momskarruselsvig i øvrigt henvises til
forfatterens artikler i Revision&Regnskabsvæsen nr. 2/1999, "Momskarruselsvig

En svigsmetode der eskalerer" og i Advokaten nr. 9/1999, "EU-momskarru-
selsvig Et problem for både rådgivere og erhvervsvirksomheder".

(4) Bestemmelsen er en implementering af 6. momsdirektivs art. 9, stk. 2, litra e,
og er en såkaldt "reverse charge"-bestemmelse. Dette medfører, at det er erhver-
veren, der hæfter for momsbetalingen af den pågældende ydelse. Denne bestem-
melse er en undtagelse fra direktivets hovedbestemmelse om ydelser, jf. art. 9
stk. 1, hvorefter leveringsstedet for en ydelse normalt er det sted, hvor den, der
leverer ydelsen, har etableret sin økonomiske hjemsted eller et fast forretningssted.

(5) § 18, stk. 1, nr. 9, blev indarbejdet i momsloven, jf. lov nr. 943 af 20. december
1999, der trådte i kraft den 1. januar 2000. Bestemmelsen svarer dog til den tidli-
gere bestemmelse i momslovens § 18 a, der blev ophævet ved samme lovændring.

(6) PPCC må ikke forveksles med de almindelige taletidskort, hvorpå der er trykt
en bestemt værdi, f.eks. 100 kr. eller 250 kr. og som anvendes til mobiltelefoner.

(7) VIES står for VAT Information Exchange System.
(8)Det har været et ønske fra de fleste EU-lande i flere år, at Europa-Kommissionen
udbygger systemet til også at omfatte ydelser, men der er endnu ikke opnået
enighed om implementering af denne facilitet i Listesystemet.

(9)Rådet for De Europæiske Fælleskabers 6. direktiv af 17. maj 1977 (77/388/EØF).
Omtales i det følgende blot som 6. momsdirektiv.

(10) Tilladelse til indførelse af særlige foranstaltninger til imødegåelse af svig m.v.
efter 6. momsdirektivs art. 27 offentliggørelse altid i EF-Tidende.

(11) Offentliggjort i EF-Tidende nr. 281 af 17. oktober 1998.
(12) Ændringer i 6. momsdirektiv vedr. guld er gennemført i dansk ret ved lov nr.
943 af 20. december 1999 (investeringsguld m.v.). De nye regler trådte i kraft
den 1. januar 2000.

(13) Se Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj
1999 samt Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 af 25. maj 1999. Begge
forordninger er offentliggjort i EF-Tidende L 136 af 31. maj 1999.

(14) Jf. pressemeddelelse nr. 08/2000 fra OLAF af 27. september 2000. OLAF's
bemanding er budgetmæssigt godkendt til at være på 330 medarbejdere, men
ansættelsesprocedurerne er stadig i gang. Den normerede bemanding forventes
at være på plads ultimo 2001.

(15) Det momssystem, der blev indført ved Det Indre Marked, var oprindelig tænkt
som et midlertidigt system. Det såkaldte endelige momssystem indfører derimod
enmomsbeskatning i det land, hvor en virksomhed har sit skattemæssige hjemsted,
dvs. i oprindelseslandet. Det endelige momssystem skulle have været indført fra
den 1. januar 1997, men forudsætter bl.a. en harmonisering af medlemslandenes
momssatser samt afskaffelse af en række særordninger og det er ikke sket. Ingen
ved, hvornår det endelige momssystem bliver indført hvis det overhovedet
sker, men Europa-Kommissionen udtaler selv i dette strategipapir, at det er meget
lidt sandsynligt, at det sker i den nære fremtid. Det endelige momssystem vil
(efter forfatterens mening) nedbringe momssvigen, eftersom varer og ydelser så-
ledes altid vil blive beskattet i salgslandet, hvorfor svindlerne ikke kan handle
uden moms.

(16) De nuværende regler om administrativt samarbejde og gensidig bistand på
momsområdet mellemmedlemslandene i EU findes i Rådets forordning nr. 218/92
af 27. januar 1992, Rådets direktiv nr. 77/799 af 19. december 1977 (gennemført
i dansk ret ved lov nr. 635 af 13. december 1978) og Rådets direktiv nr. 79/1070
af 6. december 1979 (implementeret i dansk ret, jf. bekendtgørelse nr. 965 af 5.
december 1986).

(17)Amsterdam-traktatens art. 280 er en udvidet affattelse af den tidligere svigsbe-
stemmelse i Maastricht-traktatens art. 209 A.

(18) Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 419 af 26. juni 1998 om ændring af
momsloven.

(19) Lov nr. 388 af 2/6 1999 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven,
momsloven og lov om kommunal indkomstskat (Indgrebmod sort arbejde, socialt
bedrageri m.v).

(20) En tilsvarende bestemmelse findes inden for skattelovgivningen i form af
skattekontrollovens § 13 B.

(21) En tilsvarende bestemmelse findes inden for skattelovgivningen i form af
skattekontrollovens § 13 C.

(22) Told•Skats observationsregister er nærmere beskrevet i Skatteministeriets cir-
kulære nr. 123 af 28. juli 1999, pkt. 1.

(23) Loven er, for så vidt angår momssvig af særlig grov karakter, uddybet ved TS-
cirkulære nr. 2000-21 af 27. juli 2000.

(24) Loven gennemfører endvidere EU's svigskonvention af 26. juli 1995 vedr. bl.a.
forbud mod bestikkelse af EU-tjenestemænd (herunder ansatte i EU-landenes
nationale administrationer), jf. straffelovens § 122 og § 144. Ligeledes blev der
indført en ny bestemmelse, jf. straffelovens § 289 a, om mulighed for at straffe
for EU-svig (betaling til eller udbetaling fra De Europæiske Fællesskabers budget
m.v.) med op til 4 års fængsel.

(25) Som økonomisk kriminalitet forstås typisk økonomiske sager, der formodes at
indeholde en strafbar overtrædelse af skatte-, afgifts-, eller toldlovgivningen eller
EU's landbrugsordninger.

(26) De harmoniserede punktafgifter, også kaldet EU-punktafgifter, er mineralolie-
produkter, alkohol og alkoholholdige produkter samt forarbejdede tobaksvarer.

Copyright © 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 6

SR-SKAT ONLINE SR.2001.0179



Side 172 af 219 

 

Bilag!17!–!Lange!udsigter!til!domme!i!kæmpe!momssvindelsag.

Det lignede en kort overgang afslutningen på seks års efterforskning og mere end 100 retsdages behandling, 
da flere af de tiltalte i en enorm sag om momssvindel torsdag blev dømt i byretten. 

Men ikke så snart var dommene afsagt i det, der er en af de største sager om såkaldt momskarruselsvindel 
herhjemme, før samtlige de dømte ankede sagen til Landsretten med krav om frifindelse. 

Dermed kan der gå op mod to år, før der tages endelig stilling til de tiltaltes skyld i politets anklager. 

De går på svindel for op mod 100 mio. kr. i forbindelse med salg af metalskrot, primært kobber, der er 
foregået mellem Danmark og Tyskland. Ved at udnytte reglerne om momsfrit salg mellem EU-lande, har de 
dømte antageligt undraget sig moms af salget af metallerne, der har fundet sted i et sindrigt system af 
selskaber og stråmænd. 

Længe undervejs 
To af de i alt otte tiltalte fra Sjælland og Lolland-Falster, Jens Vilhelm Jørgensen og Jan Oscar Jensen, blev 
idømt fire års ubetinget fængsel og tilbagebetalingskrav på henholdvis 93 og 88 mio. kr. for deres rolle i 
sagen. 

Samtidig blev en anden tiltalt, John Madsen, der tidligere er idømt bøde for forurening som leder af selskabet 
Dansk Kabelskrot, idømt tre års fængsel og tilbagebetaling af ca. 2,8 mio. kr. 

To af de tiltalte blev idømt betingede fængselsdomme, mens tre blev frifundet. 

Dommene har været undervejs længe, og flere af de tiltalte fandt deres menneskerettigheder overtrådt, fordi 
de under sagen har siddet varetægtsfængslet i flere måneder. 

Denne påstand gav retten dem ikke medhold i. 

På grund af anken har de nu deres frihed, indtil de eventuelt dømmes igen ved Landsretten. 

Ikke enestående 
Svindel med og unddragelse af moms er langtfra noget nyt fænomen, og sagen fra Lolland er heller ikke 
enestående. Momssvindel har ofte taget udgangspunkt i skrotbranchen, og der er flere eksempler på sager 
med svindel for millioner af kroner. 

- Vi har tidligere haft mange momssvindelsager i skrotbranchen, uden at jeg entydigt kan sige hvorfor. Men 
branchen har et lidt plettet ry, for der er folk i den, der har en stor kreativitet, når det drejer sig om at snyde 
statskassen, konstaterer specialkonsulent Peter Nørregaard fra Told- og Skattestyrelsens kontor for 
økonomisk kriminalitet. 

Her koordinerer man den landsdækkende indsats mod blandt andet momssvindlere og kan konstatere, at der i 
øjeblikket ikke synes at være så stor aktivitet blandt svindlerne i skrotbranchen. 

- Vi har haft området under skarp overvågning, og det har tilsyneladende givet pote. I øjeblikket har vi fokus 
på momskarruselsvindel mellem Danmark og England, hvor der er en større aktivitet i øjeblikket, siger Peter 
Nørregaard. 

England lider under et slapt kontrolsystem, der gør det relativt nemt at svindle med moms. Det anslås, at den 
engelske statskasse lænses for, hvad der svarer til milliarder af kroner i svindelsag, der også involverer 
danskere.  



Side 173 af 219 

 

Bilag!18!–!Svindlede!for 100 mio. kroner 

Landsretten skærpede straffen for momssvindel til fem års fængsel. 70-årig handelsmand skal oveni 
betale bøde på 97 mio. kr.  

En gruppe skrothandleres systematiske forbrydelser har kostet statskassen næsten 100 millioner kroner. Igen 
og igen satte de den såkaldte moms-karrusel i sving, og lovovertrædelserne udløste fredag i Østre Landsret 
markante straffe. 

Den 70-årige handelsmand fra Sydsjælland, Jens Vilhelm Jørgensen med tilnavnet "Jens Mange Penge", skal 
afsone fem års fængsel, ligesom han skal af med en bøde på 97 millioner kroner. 

Samme straf fik den 47-årige direktør og ejer af Ringsted Jernhandel, Jan Oscar Jensen. For hans 
vedkommende blev bøden fastsat til 92 millioner kroner. 

Den tredje hovedmand i affæren er John Madsen, 46, direktør i Dansk Kabel Skrot ved Sakskøbing. Hans 
straf blev fængsel i tre år og seks måneder og en bøde på 15 millioner kroner for skatte- og momssvig.   
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Bilag!19!–!Stadig!påvirket!af!forurening!

 

18 år efter miljø-skandalen med Dansk Kabelskrot i Grænge på Lolland, ligger den dramatiske 
forureningssag stadig tungt i tankerne hos flere af byens beboere. 

I starten af halvfemserne Dansk Kabelskrot knuste brugte kabler om til genbrugsmaterialer og efterlod 
mange ton farligt og blyholdigt affald i store bunker. Naboerne indåndede i flere år giftstofferne fra 
virksomheden, og staten måtte senere fjerne store mængder forurenet jord fra beboernes haver. Stine 
Nordstrøm er i dag 20 år gammel, men da forureningen var på sit højeste, var kun 2 år. Da fandt lægerne ud 
af, at hendes blodårer var flydt med bly.- At man kunne få så meget forurening bare som lille pige, det er 
ikke rart at tænke på. Og at det så kan påvirke mig så lang tid bagefter, det er meget bekymrende, siger Stine 
Nordstrøm. Selvom det nu er 18 år siden, ligger den dramatiske forureningssag stadig dybt i tankerne hos 
flere tilbageværende beboere i den lille by- Det er i hverdagen, det kan slet ikke undgås, siger Lars 
Nordstrøm, der er far til Stine. Datteren Stine Nordstrøm er især bekymret for, om forureningen har påvirket 
muligheden for at få børn. Derfor har hun ikke fået taget en test af lægerne, siden hun gik til kontrol som helt 
lille- Det er skræmmende at tænke på, at den måske kan vise, at jeg ikke kan få børn, og når jeg så 
brændende ønsker mig et barn i fremtiden, ville det være meget kedeligt, siger hun. I dag er sagen afsluttet, 
men Stine Nordstrøm har mærket bivirkningerne. Bl.a. har hun gennem hele sin skoletid haft en lettere grad 
af indlæringsvanskeligheder - ofte set bivirkning ved for meget bly i kroppen. Dansk Kabelskrot blev lukket 
og ejeren John Madsen slap med en større bøde. Efterfølgende blev flere haver i den lille by gravet op og 
renset på amtets regning. En af dem er Kate Corneliussens, hun er nu bekymret for om forureningen er helt 
væk.- Det er jo ikke til at vide om det måske siver ned og ødelægger vores grundvand, siger hun.  
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Bilag!20!–!Dømt!for!momssvindel!til!68!mio.!kroner!!

Solgte elektroniske varer med tab og scorede ifølge sin egen vurdering kun 6-7 mio. ved svindlen. 
I en af de hidtil største sager om momssvindel blev den 44-årige handelsmand Preben Hollænder Laugesen 
torsdag eftermiddag af en dommer i Københavns Byret idømt fem års fængsel. Han tilstod at have unddraget 
statskassen små 68 millioner kroner i moms. De penge skal han betale tilbage til Told og Skat.  

Momssvindlen skete ved salg af elektroniske mærkevarer som eksempelvis fjernsyn til en række danske 
kunder. Preben Hollænder Laugesen købte varerne momsfrit i Holland og Tyskland. 

Varerne blev så solgt videre til blandt andre Føtex og Bilka. 

De var ikke svære at komme af med, for den 44-årige handelsmand solgte dem videre med underskud og 
opkrævede samtidig 25 procent i dansk moms. Det er der for så vidt ikke noget ulovligt i, så længe han ville 
betale momsen til Told og Skat. Men det gjorde Preben Hollænder Laugesen ikke. 

I hele sagsforløbet har han kendt sig skyldig i momssvindel, som løber op i de små 68 millioner kroner, der 
burde have været betalt til Told og Skat. Ifølge handelsmandens udsagn forsvandt de 50 millioner i takt med, 
at han solgte de elektroniske varer med tab. Dertil kom også udgifter såsom til transport af varerne og cirka 
to millioner, som han rent faktisk betalte i moms. 

Af de mange millioner er blot 6-7 millioner endt i egen lomme, hævdede han. Pengene blev brugt til at betale 
af på gammel gæld fra en tekstilfabrik, han ejede i Thailand. Preben Hollænder Laugesen boede i Thailand 
fra 1990-1996, men hans fabrik gik nedenom og hjem med en gæld på seks millioner kroner. 

Desuden havde den 44-årige handelsmand gæld fra en tidligere konkurs i Danmark, og det var grunden til, at 
han indledte momssvindlen. Ifølge den dømte havde han været truet af thailændere, som han skyldte penge. 

Dommeren i Københavns Byret lagde vægt på beløbets størrelse samt den systematik, der prægede 
svindelnummeret, som varede fra efteråret 1999 til begyndelsen af 2001. 

 

Fulgte anklagerens ønske 
Hun fulgte anklagerens ønske om fem års ubetinget fængsel, men afviste et krav om en tillægsbøde på 
mindst 67 millioner kroner. 

"Det er en grov og professionel momsunddragelse, som er foregået i en længere periode," sagde anklageren. 
Og det var en skærpende omstændighed, at han fortsatte svindelen, selv efter at han havde været til møder 
med Told og Skat, mente hun. 

Selv om Preben Hollænder Laugesen slap for en tillægsbøde, får han alligevel lidt af en økonomisk 
hovedpine i tiden, der kommer. Handelsmanden skal betale de mange millioner, han skylder den danske stat 
samt sagens omkostninger. 

I samråd med sin advokat valgte han at tage 14 dages betænkningstid, hvor han overvejer, hvorvidt en anke 
til Landsrettens om en mindre straf skal på tale. 

Derimod kærede den dømte omgående rettens beslutning om fortsat varetægtsfængsling. Preben Hollænder 
Laugesen har siddet varetægtsfængslet i godt tre måneder, og han vil gerne ud i friheden, inden afsoningen 
går i gang efter en eventuel ankesag.  
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Bilag!21!–!Fem!år!til!momssvindler!

Danmarks hidtil største sag om momssvindel blev i går afgjort på rekordtid i Københavns Byrets 21. 
afdeling. Ved retsmødets start kl. 15.15 tilstod den 44-årige Preben Hollænder Laugesen, næsten uden at 
fortrække en mine, at han har snydt statskassen for næsten 68 mio. kr. ved at sælge dyr elektronik uden at 
afregne moms. Blot to timer senere faldt byrettens hammer i form af en ubetinget straf på fem års fængsel for 
dokumentfalsk og momssvig af særlig grov karakter. 

Handelsmanden blev samtidig dømt til at betale 68 mio. kr. i erstatning til Told & Skat, ligesom han fik 
konfiskeret et beløb på 1 mio. kr.  

Sagen begyndte at rulle 5. marts i år, da Preben Laugesen blev arresteret foran sin privatadresse på Østerbro. 

Forinden havde et vekselkontor givet politiet et tip om, at handelsmanden forsøgte at veksle usædvanlig store 
kontantbeløb. Umiddelbart efter anholdelsen valgte Preben Laugesen selv at lægge kortene på bordet, og 
derfor har politiet kunnet komme til bunds i den storstilede svindelsag i lyntempo.  

Fidusen 
Preben Laugesen erkendte i retten i går, at hans fidus gik ud på at købe især tv og videokameraer i kendte 
mærker fra Tyskland uden moms og derefter sælge varerne videre til danske butikker, deriblandt Føtex og 
Bilka. Handelsmanden solgte varerne til en så lav pris, at han reelt mistede penge på salget, men til gengæld 
høstede han en personlig fortjeneste på i alt 6-7 mio. kr., fordi han undlod at afregne moms af varerne.  

Preben Laugesen forklarede i retten, at svindelen var baseret på reglen om, at man inden for hele EU kan 
købe varer uden tillæg af moms.  

»Jeg købte en vare i Tyskland uden moms til 100 kr. og solgte den i Danmark for 85 kr. plus moms. Selv om 
jeg led et tab på varen, var der en gevinst, fordi jeg tillagde moms i Danmark«, forklarede den tidligere 
skibsfører i ØK.  

For at dække over svindelen, fabrikerede han store mængder falske fakturaer, der skulle overbevise hans 
egen revisor om, at han havde købt varerne dyrere - og solgt dem billigere - end tilfældet var. Preben 
Laugesen konstruerede bl.a. falske kontoudtog fra Danske Bank og lavede stribevis af fiktive regninger.  

Retsmødet i går blev gennemført som en såkaldt tilståelsessag, og der var derfor på forhånd lagt op til, at 
Preben Laugesen ville erkende svindlerierne.  

Gammel gæld 
Under retsmødet oplyste Preben Laugesens forsvarer, Ervin Birk Nielsen, at hans klient havde helt specielle 
motiver til bedragerierne; nemlig at få bugt med gammel gæld fra et mislykket erhvervseventyr i Thailand. 
Ifølge Preben Laugesens egen forklaring blev hans gæld i Thailand på ca. 2 mio. kr. 'købt' af korrupte 
thailandske politifolk. For at kradse pengene ind opsøgte og truede politifolkene angiveligt Preben Laugesen 
og hans familie i Danmark. Truslerne kastede Laugesen ud i det desperate moms-cirkus.  

Anklager Helle Giersing betegnede sagen som »grov og professionel momsunddragelse«, og krævede i sin 
procedure en fængselsstraf på ikke under fem år og en tillægsbøde på 67 mio. kr., mens forsvareren, Ervin 
Birk Nielsen, argumenterede for en dom i omegnen af to og et halvt til tre år. Byretten afviste kravet om en 
tillægsbøde, men fulgte anklagerens påstand om fem års fængsel - med henvisning til de betydelige beløb, 
der var lirket ud af statskassen, og momssvindelens systematiske karakter.  

Preben Laugesen har siddet i varetægsfængsel i tre måneder, men fik i går afslået en anmodning om at blive 
sat på fri fod, indtil han skal begynde afsoningen af de fem års fængsel. De næste 14 dage skal han have til at 
overveje, om han vil anke strafudmålingen til landsretten. Inden for samme tidsfrist skal han udrede den 
kæmpestore erstatning på 67 mio. kr. til Told & Skat; en tillægsstraf, der ifølge hans forsvarer vil forfølge 
ham resten af livet.   
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Bilag!22!–!Cigaretsmuglere!idømt!fængselsstraffe!

Domme på henholdsvis fire års og to et halvt års fængsel til to midtjyske cigaretsmuglere.  

Forsøg på smugleri med otte millioner Marlboro-cigaretter kostede onsdag ved byretten i Århus to midtjyske 
forretningsmænd hårde fængselsstraffe og en "dummebøde" i form af told og afgift til staten på over 9,9 
millioner kroner. 

Den 50-årige Preben Hollænder fik fire års fængsel, mens den 47-årige Bjarne Kirkeby fik to et halvt års 
fængsel for groft skattesvig. 

De blev afsløret i juni 2005 på havnen i Århus, da de forsøgte at indsmugle en container med klapstole og de 
mange cigaretter.  
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Bilag!23!–!Smuglere!skal!betale!10!millioner!

To midaldrende mænd fik i dag flere års fængsel for at have smuglet otte millioner cigaretter. 

De to mænd blev afsløret forrige sommer på havnen i Århus, da de forsøgte at smugle otte millioner 
Marlboro-cigaretter ind ved at gemme dem i en container med klapstole. 

Forsøget kostede i dag de to midtjyske forretningsmænd hårde fængselsstraffe og en bøde i form af told og 
afgift til staten på næsten 10 millioner kroner. 

Den 50-årige Preben Hollænder fik fire års fængsel, mens den 47-årige Bjarne Kirkeby fik to et halvt års 
fængsel. 

En tredie mand er stadig ikke fanget, men han har en international efterlysning hængende over hovedet. 

De to dømte er en del af en sag, hvor flere er blevet sigtet for at importere kopiprodukter til en værdi af op 
mod 200 millioner kroner.  
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Bilag!24!–!Momssvindel!sender!mand!tre!år!i!fængsel!

En 45-årig mand er idømt tre års fængsel for momssvindel. Hans 80-årige mor fik to års betinget 
fængsel.  
En 45-årig mand blev onsdag i Retten i Holstebro idømt tre års fængsel for omfattende momssvindel. Hans 
80-årig mor blev ved samme lejlighed idømt to års betinget fængsel for hæleri. 

Hans Christian Hersom Kold købte i årene 2001 til 2008 raps for godt 100 millioner kroner i Tyskland og 
solgte det videre til en mølle på Fyn. Han afregnede dog ikke den lovpligtige moms på omkring 20 millioner 
kroner. 

Foruden fængselsstraffen blev han idømt en tillægsbøde på 18.600.000 kroner, ligesom han kan vente en 
regning fra Skat for den ubetalte moms. 

Hans 80-årige mor ejer Pallisbjerg Hovedgaard, der blev købt og sat i stand for de penge, som Skat skulle 
have haft. Hun lod sin søn låne sig penge og skyde over 12 millioner kroner ind i selskabet Pallisbjerg 
Hovedgaard ApS. 

Det kostede hende onsdag to års betinget fængsel og konfiskation af en million kroner. 

Selskabet Pallisbjerg Hovedgaard ApS. blev dømt til at betale en bøde på tre millioner kroner. Desuden skal 
der konfiskeres 11.485.402 kroner i selskabet.  
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Bilag!25!–!Pallisbjerg:!SvindelEdømt!vil!frifindes!

45-årig mand, der tilstod million-svindel i byretten, vil nu frifindes. 

 
Udsigten til en bøde og et erstatningskrav på knap 40 millioner kroner samt tre års fængsel, har nu fået den 
45-årige Hans Christian Hersom Kold til at trække sin tilståelse tilbage i Pallisbjergsagen. 

I formiddags idømte byretten i Holstebro den 45-årige for omfattende momssvindel, som han erkendte på 
sidstedagen af den lange retssag, hvor han ellers hele vejen igennem havde nægtet sig skyldig. 

Men blot få timer efter dommen var afsagt, valgte den 45-åriges forsvarer, Michael Juul Eriksen, at anke 
dommen til landsretten. Og det er ikke bare strafudmålingen, der er blevet anket. 

Nu vil den 45-årige helt frikendes i sagen, hvor han er dømt for at have unddraget skattevæsnet for moms til 
en værdi af 20 millioner kroner, som ifølge anklagemyndigheden blev brugt til at købe og renovere 
herregården Pallisbjerg for. 

Overraskende udvikling 
Anklager Gorm Søgaard Lund kalder det overraskende, at den 45-årige nu har valgt at erklære uskyldig, da 
han selv valgte at erkende sig skyldig i byretten. 

Han føler dog, at anklagemyndigheden er på meget sikker grund i sagen: 

»Den 45-åriges virksomhed har kun bestået af handel med raps. En handel, der har givet underskud på flere 
millioner. Han har derfor udelukkende levet af momssvig. Det er dybt beklageligt, at nogen bevidst vælger at 
leve af at tage penge fra os andre gennem statskassen. Det er jo alle os, der betaler skat, som bliver snydt. 
Det er kun rimeligt, at straffen for den slags er flere års fængsel,« siger Gorm Søgaard Lund i en kommentar 
til byrettens dom.  
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Bilag!26!–!Strengere!straffe!i!PallisbjergEsag!

Vestre Landsret afsagde onsdag eftermiddag dom i Pallisbjerg-sagen, som handler om moms-svindel i 
million-klassen. 46-årig søn fik skærpet fængsels-straf - 81-årig mor fik bøde på 6,7 millioner. 

 
Ejeren af Pallisbjerg Hovedgaard, Hilda Kold, får to års betinget fængsel og en bøde på seks millioner 
kroner. Hendes søn, Hans Christian Hersom Kold, får tre et halvt års fængsel.  

En mor og søn fra herregården Pallisbjerg ved Staby blev onsdag ved Vestre Landsret idømt skærpede straffe 
for moms-svindel. 

Advokat Troels Lind Pedersen, der var forsvarer for Pallisbjerg Hovedgaard Aps, oplyser, at 46-årige Hans 
Christian Hersom Kold fik tre et halvt års ubetinget fængsel for grov momssvindel. Det er et halvt år mere 
end i byretten, hvor Hans Christian Hersom Kold fik tre års fængsel og en kæmpebøde. 

Import af raps 
Hans Christian Hersom Kold importerede store mængder raps fra Tyskland og solgte det videre i Danmark 
uden at afregne moms. 

Hans mor, 81-årige Hilda Kold, var også tiltalt i sagen, da hun ejer Pallisbjerg, som både by- og landsret 
mener, har modtaget millioner af svindelkronerne. 

Pengene blev brugt til at renovere herregården for. 

Hilda Kold fik stadfæstet sin betingede fængselsdom på to år, men ifølge Troels Lind Pedersen fik Hilda 
Kold desuden en bøde på 6,7 millioner kroner.  

Bøde fordoblet 
Selskabet Pallisbjerg Hovedgaard Aps fik fordoblet sin bøde til knap seks millioner kroner. Desuden har 
retten stadfæstet, at Pallisbjerg Hovedgaard får konfiskeret 11 millioner kroner. 

»De har begge (Hilda Kold og Hans Christian Hersom Kold, red.) afgivet forklaring i landsretten, men de har 
nægtet forholdene,« fortæller Troels Lind Pedersen, som ellers ikke har kommentarer til landsrettens dom. 

Bor der stadig 
Vestre Landsrets dom var endelig og kan altså ikke ankes. 

For nogle måneder siden blev Pallisbjerg Hovedgaard erklæret konkurs, men den konkurs er anket til 
landsretten. Hilda Kold, som ejer Pallisbjerg Hovedgaard gennem sit anpartsselskab, bor stadig på 
herregården.  



Side 182 af 219 

 

Bilag!27!–!Skat!kan!hente!penge!på!Pallisbjerg!

Både mor og søn har anket byrettens dom i Pallisbjerg-sagen, men Skat kan godt hente sine millioner. 

 
Efter onsdagens dom i Pallisbjerg-sagen kan Skat gå i gang med at skaffe penge til statskatten.  

Efter byrettens dom over en 80-årig kvinde og hendes 45-årige søn venter nu et økonomisk mellemværende 
mellem Skat og de to dømte. 

Den 45-årige søn står til tre år i fængsel, men derudover skal han betale knap 39 millioner kroner i moms og 
bøde. Sandsynligheden for, at han har de penge, er ikke stor. 

Bøde til Pallisbjerg 
Til gengæld kan Skat se mod den 80-årige mor, som ejer Pallisbjerg gennem et anpartsselskab. 
Anpartsselskabet Pallisbjerg Hovedgaard har efter dommen fået konfiskeret 11,5 millioner kroner samt fået 
en bøde på tre millioner kroner, mens den 80-årige kvinde får konfiskeret én million kroner. 

Konkurs-begæring 
Den eneste måde, Skat kan få de penge på er gennem anpartsselskabet, og hvis selskabet ikke kan betale, må 
der indgives konkursbegæring, hvorefter Pallisbjerg kan blive solgt. 

Pressemedarbejder Louise Markholt fra Skat fortæller, at selv om de to dømte har anket til Landsretten, 
forhindrer det ikke Skat i at hente penge her og nu. 

Afdragsordning 
Louise Markholt tilføjer, at de dømte kan få en afbetalingsordning. 

»Men der skal være en vis sikkerhed for, at Skat kan få pengene,« fortæller Louise Markholt. 

Den nu 80-årige kvinde købte Pallisbjerg med indbo for 11 millioner kroner i 2005. Det gjorde hun uden 
anden økonomi end pensioner fra sig selv en hjemmeboende søn, der er handicappet.  
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Bilag!28!–!Hele!kvotesystemet!vakler!derudad!

Den danske energikoncern Dong har trukket sig ud af markedet for CO2-kreditter, mens den danske 
børsvirksomhed KlimaInvest har droppet al handel med CO2-kvoter  

Hele verdens kvotesystem til redning af klimaet vakler derudad. Der er alt for mange CO2-kvoter og -
kreditter. Priserne har siden sammenbrudet i markedet for nogle år tilbage aldrig været lavere. Ekstra Bladet 
kan i dag afsløre, at Danmarks store energikoncern Dong ikke længere tror på systemet med C02-kreditter, 
hvor virksomheder fra rige lande investerer i CO2-besparende projekter i fattige lande eller i de gamle 
Østlande.  

- Kan du bekræfte rygter om, at I er ude af markedet for CO2-kreditter?  
-Ja, i en vis udstrækning er det rigtigt, at vi er ude af markedet for kreditter, siger pressemedarbejder Ulrik 
Frøhlke, Dong, og fortsætter:  
- Vi besluttede for få måneder siden, at vi ikke går ind i nye projekter, og at vi trækker os ud af projekter 
under udvikling. De projekter, hvor der allerede er en købsaftale, har vi nogle forpligtelser, der gør, at vi 
bliver i projekterne.  

KlimaInvest har standset handeler  
Den børsnoterede KlimaInvest droppede i sidste måned enhver handel med CO2-kvoter. KlimaInvest A/S 
begrunder sin udgang af markedet for CO2-kvoter med, at man vurderer, at der vil være risiko for fortsat 
ustabile og faldende CO2-priser. KlimaInvest formulerede sig på denne måde: - Ustabiliteten på markedet 
for CO2 kvoter er opstået på baggrund af tiltagende strukturelle usikkerheder i Europa, som kan have en 
negativ indflydelse på udsigterne for den europæiske klima- og energipolitik. Det seneste og markante fald i 
CO2-prisen vidner desuden om en isoleret og materielt forøget usikkerhed tilknyttet det europæiske CO2 
kvotehandelssystem.  

Alt for mange kvoter og kreditter  
- Anders Chr. Hansen, du er lektor på RUC, hvad er problemet med hele systemet lige nu?  
- Det er en stor trussel for hele markedet, at ingen ved, hvor mange kvoter, der vil være på markedet efter 
2013.  
- Meningen med det hele er jo, at alle skulle vide i god tid, at der bliver færre og færre. Det er allerede 
bestemt, at der fra 2013 skal udstedes 2 milliarder kvoter og den mængde skæres med 37 millioner om året 
til 2020. 
 - Dermed skulle industrien vide, at det bliver dyrere at bruge fossil energi og kunne omstille sig i god tid. 
Nu bliver der imidlertid en hel del kvoter til overs fra perioden 2008-12, hvor industrien ikke har produceret 
så meget og derfor ikke brugt så meget energi. De kan til en vis grad overføres til 2013.  
- Hertil kommer et ukendt antal -kreditter, der i et vist omfang kan bruges som kvoter. Når der er så stor 
usikkerhed om, hvor mange kvoter, der vil være på markedet, og om Kommissionen i givet fald vil opsuge 
de overskydende kvoter, så undergraver det den funktion, som markedet er etableret for at udfylde, siger 
Anders Chr. Hansen, lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved Roskilde Universitet.  

Rigsrevisionens undersøgelse  
Rigsrevisionen offentliggjorde onsdag sin store plan for, hvad den vil undersøge de kommende måneder, 
herunder flere ministre og flere ministeriers håndtering af kvotesystemet i Danmark. Ingen af de to ministre, 
tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen og klima- og energiminister Lykke Friis har ønsket at udtale sig, 
dog giver Lykke Friis udtryk for, at hun er glad for undersøgelsen og afventer resultatet af den.  

Europol  
Europol fastholder, at kvotegangstere har stjålet 38 mia. kr. fra de europæiske statskasser i form af 
momspenge efter vældige handler med de kvoter, der skal redde verdens klima. Hele det system, der skulle 
redde verden for et klima-sammenbrud, er selv ved at bryde sammen. Der er alt for mange kreditter og 
kvoter i systemet. Priserne er meget lave. Det danske kvoteregister har været hjemsted for internationale 
svindlere, der har stjålet 38 mia. kr. i form af momspenge. Herhjemme opgiver nu Dong og KlimaInvest 
henholdsvis handel med CO2-kreditter og CO2-kvoter.   
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Bilag!29!–!Lykke!Friis!og!Troels!Lund!kulegraves!i!svindelsag!

Rigsrevision udvider undersøgelsen: Blev Folketinget vildledt i skandalen om milliardsvindel med CO2-
kvoter  

Rigsrevisionen affyrede onsdag en gigantisk firetrins-raket i skandale-sagen om svindel for milliarder af 
kroner via det danske kvoteregister.  

Raketten blev affyret i et notat, som rigsrevisor Henrik Otbo afleverede til Folketingets statsrevisorer. Det 
fremgår af notatet, at rigsrevisionen i stort omfang udvider en igangværende undersøgelse og nu især også 
retter søgelyset mod klima- og energiminister Lykke Friis og den tidligere skatteminister Troels Lund 
Poulsen og deres roller i sagen om det skandaleramte, danske kvoteregister: Undersøgelsen vil 'afdække, om 
Folketinget har fået korrekte oplysninger i redegørelserne og svar på § 20-spørgsmål fra henholdsvis klima- 
og energiministeren og skatteministeren', skriver rigsrevisor Henrik Otbo.  

Ekstra Bladet har i en lang række artikler siden december 2009 dokumenteret, hvordan det danske CO2-
kvoteregister har været centrum for omfattende momssvindel.  

Det europæiske politisamarbejde Europol anslår, at svindlerne har stjålet 38 mia. kroner fra de europæiske 
statskasser.  

En lang række sager er under efterforskning over hele Europa. Alle kendte sager har forbindelse til det 
danske kvoteregister, der drives af Energistyrelsen.  

I to år, fra 2007 til 2009 undlod Energistyrelsen at opkræve nogen form for identifikation fra folk der 
tilmeldte sig det danske register. Bl.a. derfor voksede det danske register til at være verdens største af sin art 
med 1.256 registrerede konti. 

 Efter Ekstra Bladets afsløringer er der nu kun ca. 30 konti tilbage i registret. 

 Rigsrevisionens udvidede undersøgelse består af fire dele. Udover at undersøge om de to ministre har 
vildledt Folketinget i deres svar om skandalen, vil rigsrevisionen undersøge hvorfor det overhovedet kunne 
ske, at Energistyrelsen tillod, at svindlerne på den måde fik frit lejde til at tilmelde sig i Danmark - herunder 
om Energistyrelsen 'på tilfredsstillende vis' har 'orienteret Klima- og Energiministeriet om, at de ikke 
efterlevede EU-forordningen?.'  

Derudover vil Rigsrevisionen undersøge, hvordan SKAT har håndteret den omfattende svindel og 
rigsrevisionen vil undersøge om klima- og energiminister Lykke Friis 'reagerede tilfredsstillende for at 
begrænse' svindlen.  

Rigsrevisionen vil blandt andet undersøge om klima- og energiminister Lykke Friis 'reagerede 
tilfredsstillende for at begrænse' svindlen   
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Bilag!30!–!Svindel!via!Danmark!kan!være!brugt!til!terror!

Europol i ny rapport: Tegn på at CO2-svindel er brugt til ekstremist-og terrorfinansiering  

Sagen om det skandaleramte, danske kvoteregister får nu et nyt vrid i skruen. Det europæiske 
politisamarbejde Europol skriver i en ny rapport om organiseret kriminalitet, at der er tegn på ' at 
overskuddet fra momssvindel bruges til finansiering af ekstremistisk eller terroristisk aktivitet'.  

(Link til rapport: 
http://www.europol.europa.eu/publications/European_Organised_Crime_Threat_Assessment_(OCTA)/OCT
A_2011.pdf )  

Ekstra Bladet har i en lang række artikler siden 2009 dokumenteret den omfattende momssvindel med CO2-
kvoter via det danske kvoteregister.  

Svindlere fra hele verden har via det danske register handlet CO2-kvoter og stjålet momsen fra handlerne. 
Europol har tidligere anslået, at der på den måde er stjålet 38 mia. kr. fra de europæiske statskasser i 
perioden fra 2007 til 2009.  

I den nye rapport kæder Europol den omfattende svindel sammen med organiseret kriminalitet. De enorme, 
stjålne beløb er først og fremmest hvidvasket via banker i De Hollandske Antiller og de Forenede Arabiske 
Emirater.  

En stor del af CO2-svindlen er udført af pakistanske kredse centreret omkring London og Dubai.  

Verdens største  
Kilder har over for Ekstra Bladet beskrevet, hvordan stjålne momspenge fra CO2-svindel i Dubai er blevet 
overført til det såkaldte Hawalah-netværk - et anonymt, og svært uoverskueligt pengeoverførselssystem, der 
tidligere er sat i forbindelse med terrorfinansiering.  

Før Ekstra Bladets afsløringer var det danske kvoteregister verdens største af sin art, og en gennemgang af 
registret understøtter Europols mistanke om terrorfinansiering.  

Blandt de tilmeldte i det danske register var en norsk svindler, der arbejdede på at etablere en muslimsk hær 
af lejesoldater, der skulle operere i Irak og Afghanistan.  

En anden kontohaver anvendte en adresse hos en yderligtgående moske i London-området. I registret var 
også en rabiat irakisk sunnimuslim i eksil i Storbritannien.  

Efter afsløringerne har Rigsrevisionen iværksat en undersøgelse af det danske register. Rigsrevisionen 
forventes at fremlægge resultatet af undersøgelsen i juni.  
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Bilag!31!–!Snydt!for!en!halv!milliard!

Falske kvotehandlere lænsede belgisk bank for over 500 mio. kroner i omfattende CO2-svindel  

Skandalen om milliardsvindel via det skandaleramte, danske kvoteregister fortsætter.  

Den belgiske bank Fortis Bank NV har mistet over en halv milliard kroner til en kriminel bande af 
momssvindlere, der opererede via det danske register.  

Fortis Bank NV, der er en del af den store franske bank BNP Paribas, fik i 2009 tilbud om at købe CO2-
kvoter til en pris, der lå lavere end sædvanligt. Banken tog imod det flotte tilbud, men svindlerne havde 
stjålet momsbeløbet, inden kvoterne blev solgt videre til banken.  

Det belgiske finansministerium har nu rejst krav mod Fortis Bank NV om at tilbagebetale den svindlede 
moms og sagen er nu under efterforskning i Belgien og Frankrig.  

Liliane Tackaert, der er talskvinde for BNP Paribas i Bruxelles, har afvist at kommentere nyheden om 
datterbankens involvering i svindelsagen.  

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger mistænkes to franskmænd ved navn Jonathan Uzan og Khalid Bhadyine og 
deres fælles firma Groupe Energie One i forbindelse med svindlen.  

Både Jonathan Uzan og Khalid Badyine har oprettet adskillige forskellige konti i det danske kvoteregister.  
Efter hvad Ekstra Bladet erfarer fra anden side hænger Fortis Bank-sagen sammen med den store sag i 
Frankrig, hvor franske, marokkanske og israelske kriminelle på tværs af landegrænser har stjålet for 
milliarder af kroner. Tre mennesker er blevet myrdet i forbindelse med bandeopgør i kølvandet på den store 
franske sag.  

Europol anslår, at momssvindlere har stjålet 38 mia. kroner fra de europæiske skattekasser ved svindel med 
CO2-kvoter. Ekstra Bladet har i en lang række artikler dokumenteret, hvordan de forskellige svindelsager 
hænger sammen med det danske kvoteregister.  

I to år, fra 2007 til 2009 undlod det danske register at foretage nogen som helst form for kontrol af dem, der 
tilmeldte sig.  

Derfor voksede det danske register til at være verdens største af sin art. Kvoteregistret drives af 
Energistyrelsen under klima- og energiministeriet.  

Den daværende klima- og energiminister, nuværende klimakommissær Connie Hedegaard (K) har flere 
gange hævdet, at hun først hørte om svindlen da Ekstra Bladet første gang skrev om det i 2009.  

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge driften af registret og forventes at offentliggøre en rapport om 
sagen i næste måned.   
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Bilag!32!–!CONNIES!KVOTECIRKUS:!Seks!sigtet!for!milliardsvindel!

Yderligere 170 personer efterforskes i sagen  

Endnu et kapitel er ved at blive skrevet i den kolossale svindelsag med CO2-kvoter, der siden 2007 har 
udspillet sig i det skandaleramte, danske kvoteregister.  

Onsdag offentliggjorde den tyske statsanklager, Günter Willig, i Frankfurt am Main, at seks personer nu 
sigtes for omfattende momssvindel med CO2-kvoter for over 1,7 mia. danske kroner.  

De seks personer er i alderen fra 27 til 65 år. Fem af de seks sidder allerede varetægtsfængslet.  

Der er ikke kommet meget frem om de sigtede, andet end at de er fra Tyskland, Frankrig og Storbritannien.  

Statsanklageren siger videre, at yderligere 170 personer efterforskes i sagen, heriblandt syv ansatte i den 
velansete tyske bank Deutsche Bank.  

Danmark centrum for svindel  
Ekstra Bladet har siden december 2009 i en lang række artikler dokumenteret, hvordan det danske 
kvoteregister har været centrum for omfattende momssvindel med CO2-kvoter.  

Efterforskningen af den tyske svindelsag har omfattende forbindelser til Dubai.  

To tyske skuffeselskaber, Roter Stern UG og Nexis Solar Technologies GmbH, sættes i forbindelse med 
svindlen.  

De to firmaer opererede via det danske kvoteregister, der under klima-og energiminister Connie Hedegaard ( 
K) fra 2007 til 2009 stod pivåbent.  

Connie Hedegaards efterfølger i embedet, Lykke Friis, nægtede gennem længere tid at anerkende, at det 
danske register - som hun overtog ansvaret for, da hun blev udnævnt som minister - har været centrum for 
den omfattende svindel.  

Det europæiske politisamarbejde Europol anslår, at der er blevet stjålet 38 mia. kroner fra de europæiske 
statskasser.  

Ekstra Bladets research viser, at de to tyske selskaber har forbindelser til pakistanske kredse i London og 
Lahore i Pakistan. Firmaerne indgår i et vidtforgrenet netværk af skuffeselskaber, der også har udløbere til 
Danmark.   
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Bilag!33!–!Forslag!til!Lov!om!ændring!af!forskellige!skatteE!og!afgiftslove,!lov!om!næringsbrev!

til!fødevarebutikker,!lov!om!restaurations!og!hotelvirksomhed!mv.!og!lov!om!miljøbeskyttelse!

Forslag 

til 

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om  
næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og  

hotelvirksomhed m.v. og lov om miljøbeskyttelse 

(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse – fair play II) 

  

§ 1 

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, foretages følgende ændringer: 

1. I § 46 indsættes som stk. 8 og 9: 

»Stk. 8. En virksomhed, der leverer varer med leveringssted her i landet, jf. kapitel 4, som den har købt af 
en virksomhed, som har erhvervet varerne fra udlandet, jf. kapitel 3, eller som den har købt af enhver anden 
virksomhed i senere indenlandske transaktionsled, hæfter solidarisk for betaling af afgiften. Virksomheden 
hæfter solidarisk med den virksomhed, som er betalingspligtig for afgiften af det indenlandske salg, når 
denne forsætligt eller groft uagtsomt ikke er blevet afregnet til told- og skatteforvaltningen, jf. kapitel 15. 
Hæftelsen er dog betinget af, at 

1) told- og skatteforvaltningen har konstateret, at den pågældende virksomhed tidligere har købt varer som 
beskrevet i 1. og 2. pkt., og hvor afgiften af det indenlandske salg ikke er blevet afregnet, 

2) den pågældende virksomhed har modtaget en notifikation fra told- og skatteforvaltningen efter stk. 9, og 

3) den pågældende virksomhed groft uagtsomt eller forsætligt ikke har overholdt påbuddene i en gældende 
notifikation. 

Stk. 9. Såfremt told- og skatteforvaltningen vurderer, at en virksomhed har deltaget i en handel, som 
beskrevet i stk. 8, 1. og 2. pkt., kan told- og skatteforvaltningen udstede en notifikation, der gennem konkrete 
påbud pålægger virksomheden at udvise større agtpågivenhed ved sine handler. Notifikationen gives til 
virksomheden og den personkreds, som er nævnt i opkrævningslovens § 11, stk. 2, nr. 1 – 3. Notifikationen 
gives for en tidsbegrænset periode på 5 år og bortfalder herefter. Notifikationen kan gives for en ny periode 
på 5 år, såfremt der er grundlag herfor. Oplysninger om notifikationen registreres i 
kontrolinformationsregistret efter skattekontrollovens § 6 F.« 

2. § 62 b ophæves. 
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Bilag!34!–!Checkliste!fra!SKAT!
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Bilag!35!–!Fravalg!af!revision!

Du kan her læse mere om, hvorvidt din virksomhed kan fravælge revision, og hvordan du gennemfører 
fravalg af revision. 

Små virksomheder har siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Denne mulighed er blevet 
benyttet af flere virksomheder, men erfaringerne har vist, at en række virksomheder og deres kapitalejere, 
ledelse eller tilknyttede revisorer ikke er helt klar over, hvordan fravalget gennemføres. Virksomheden skal 
stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. 
Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær 
generalforsamling med fremadrettet virkning. Virksomheder kan derfor ikke fravælge revision for 
igangværende regnskabsperioder eller udløbne regnskabsperioder. 

Betingelser for at fravælge revision 
Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre 
størrelser på balancedagen: 

• en balancesum på 4 mio. kr. 
• en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 
• et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret 

Virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på 
balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser. Ligeledes kan 
virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen. 

Når virksomheden på en balancedag og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, 
skal virksomhedens årsrapport revideres. 

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision. 

Fravalg af revision i holdingvirksomheder 
Små holdingvirksomheder kan også fravælge revision med virkning for det regnskabsår, der begyndte 1. 
januar 2013 eller senere. 

Holdingvirksomheder defineres som virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder og 
udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. 
En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis den besidder 20 % eller mere af 
stemmerettighederne i en anden virksomhed. 

Små holdingvirksomheder har mulighed for at fravælge revision, hvis holdingvirksomheden og de 
virksomheder, den udøver betydelig indflydelse over, tilsammen ikke overskrider to af følgende tre størrelser 
på balancedagen: 

• en balancesum på 4 mio. kr. 
• en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 
• et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret 

Størrelserne på balancesum, nettoomsætning og antal ansatte beregnes som summen af balancesummerne, 
nettoomsætningerne og antal ansatte i virksomheden selv, og de virksomheder, den udøver betydelig 
indflydelse over. 

Balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i de virksomheder, holdingvirksomheden udøver 
betydelig indflydelse over, skal medregnes fuldt ud, selvom holdingvirksomhedens ejerandel er under 100 
%. 

Værdien af kapitalandele i de virksomheder, holdingsvirksomheden udøver betydelig indflydelse over, skal 
dog fratrækkes, når den samlede balancesum skal opgøres. 

Små holdingvirksomheder kan på den førstkommende ordinære generalforsamling, der afholdes efter den 1. 
januar 2013 træffe beslutning om, at det kommende årsregnskab ikke skal revideres. Dette gælder også 
selvom regnskabsperioden for det kommende årsregnskab er startet før den 1. januar 2013. 
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Fravalg af revision ved stiftelse af virksomhed 
Fravalg af revision kræver, at 

1. det fremgår af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsrapport ikke skal revideres, 
2. virksomhedens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor. 

Fravalget af revisionen registreres automatisk ved anmeldelse om stiftelse af virksomheden hos 
Erhvervsstyrelsen. 

En virksomhed, der gør brug af lempelsen af revisionspligten, kan godt skrive noget om revisor i 
vedtægterne. Hvis man vælger at gøre dette, er det vigtigt at være opmærksom på, at det er et grundlæggende 
krav, at vedtægterne er klare. En tredjemand må ved at læse vedtægterne ikke være i tvivl om, hvad der 
gælder for virksomheden. En bestemmelse om, at virksomhedens årsregnskab kan være revideret, må 
således ikke fremgå af vedtægterne. 

Fravalg efter det første og efterfølgende regnskabsår 
Fravalg af revision kræver, at 

1. fravalg af revision er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling, 
2. virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder 

valg af revisor, 
3. det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten i dét år, hvor der træffes beslutning om at fravælge 

revision for de kommende år, at det er besluttet at fravælge revision 
4. ledelsen erklærer i ledelsespåtegningen til årsrapporten for indeværende regnskabsår, at 

betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt. 

Virksomheden skal anmelde fravalget af revisor og indsende de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. 
Generalforsamlingsprotokollatet skal vedlægges sammen med de ændrede vedtægter. 

Fortsættelse af fravalg af revision 
Virksomheder, der fravælger revision ved stiftelsen skal være opmærksom på, at den første årsrapport kan 
blive underlagt revisionspligt, hvis den overskrider to af de tre ovennævnte grænsestørrelser ved udløbet af 
det første regnskabsår. Virksomhedens ledelse skal hvert år i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt 
betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt. 

Før 1. januar 2013 var det også et krav, at ledelsen i tilknytning til ledelsespåtegningen hvert år oplyste 
såfremt der var truffet beslutningen om fravalg af revision for det kommende regnskabsår. Dette krav er 
bortfaldet. Nu er det tilstrækkeligt, at oplysningen om fravalg af revision af årsregnskabet for det kommende 
år kun gives i det årsregnskab, som fremlægges og godkendes på dén ordinære generalforsamling, hvor der 
træffes beslutning om fravalg af revision af kommende årsregnskaber. 

Særlige undtagelser til muligheden for at fravælge revision 
I virksomheder, hvor virksomheden selv, en tilknyttet virksomhed eller den som har bestemmende 
indflydelse over virksomheden, har accepteret et bødeforlæg eller som led i en straffesag er blevet dømt for 
overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen, kan i en periode på tre år ikke 
fravælge revision. 

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at pålægge en virksomhed at blive revideret, hvis der i forbindelse med 
en undersøgelse af årsrapporten konstateres væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller 
regnskabslovgivningen. 

Kun statsautoriserede og registrerede revisorer må afgive erklæringer på årsrapporter 
Det er kun statsautoriserede og registrerede revisorer, der må afgive erklæringer på årsrapporter, i form af 
erklæringer om revision, revision efter en særlig erklæringsstandard, review eller assistance med 
regnskabsmæssig opstilling. Det betyder samtidig, at andre personer ikke må afgive sådanne erklæringer på 
årsrapporter. 

Der er dog intet til hinder for, at andre end statsautoriserede og registrerede revisorer assisterer virksomheder 
med opstilling af årsregnskabet eller udfører andet arbejde i forbindelse hermed så længe det ikke resulterer 
i, at årsrapporten forsynes med en erklæring fra den person, der har udført assistancen.  
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Bilag! 36! –! Vejledning! om! bekendtgørelsen! om! godkendte! revisorers! erklæringer!

(Erklæringsbekendtgørelsen)!

5.6. Supplerende oplysninger  
§ 5, stk. 1, nr. 5 og 6 Når revisor vil påpege forhold, der ikke er forbehold, men som vil gavne 

modtagerens forståelse af regnskabet, eller som er krævet i lovgivningen, skal der 
gives supplerende oplysninger.  

Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold eller indgå som en del af 
begrundelsen for et forbehold. De supplerende oplysninger må heller ikke have 
indflydelse på revisionspåtegningens konklusion og er således placeret efter 
konklusionen.  

Der skelnes mellem to slags supplerende oplysninger:  

•Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 
•Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 

5.6.1. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet  
§ 7, stk. 1 Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet må ikke tilføre 

modtageren nye oplysninger, men skal henlede modtagerens opmærksomhed på 
særlige forhold i regnskabet.  

Supplerende oplysninger må ikke anvendes til at afhjælpe væsentlige mangler i 
regnskabet. Er der væsentlige mangler, skal revisor altid tage forbehold, jf. afsnit 
5.4.2.2. og 5.4.2.7. 

Et eksempel på en supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet kan 
være i en situation med et regnskab, der er aflagt under forudsætning om fortsat 
drift, men hvor regnskabsmæssige usikkerheder er så væsentlige, at det kan skabe 
tvivl om virksomhedens muligheder for at fortsætte driften. En sådan usikkerhed 
skal i henhold til årsregnskabsloven omtales, hvis det er nødvendigt for at give et 
retvisende billede. Hvis revisor er enig i beskrivelsen af den væsentlige usikkerhed, 
der er knyttet til den fortsatte drift og er enig i ledelsens forudsætning om fortsat 
drift, bør der gives en supplerende oplysning om usikkerheden med en specifik 
henvisning til ledelsens redegørelse herom.  

De ovenfor nævnte supplerende oplysninger skal angives i et særskilt afsnit med 
overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”.  

Supplerende oplysninger skal overvejes medtaget, hvis vurderingen af bestemte 
poster eller forhold i regnskabet er behæftet med væsentlig usikkerhed.  

5.6.2. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold  
§ 7, stk. 2 Hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er 

overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig, skal revisor altid 
give supplerende oplysninger.  

At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke skal 
oplyses om forhold, som er uvæsentlige for modtagerens opfattelse af 
virksomhedens bogførings- og datadisciplin.  

Om en overtrædelse er væsentlig vil altid bero på en konkret vurdering i det 
enkelte tilfælde, herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren. Ved 
vurdering af, om en overtrædelse er væsentlig, kan revisor f.eks. lægge vægt på 
nedenstående forhold:  
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•Er overtrædelserne bragt til ophør?  
•Ligger overtrædelserne flere år tilbage?  
•Gentagne overtrædelser?  
•Omfanget af overtrædelsen?  

Revisor skal oplyse om forhold, der giver en begrundet formodning om, at 
medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar som følge af 
handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, 
virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere.  

Revisor skal ikke oplyse navne på bestemte medlemmer af ledelsen eller oplyse om 
den erstatning eller straf, de i givet fald kan ifalde. Kun de ansvarspådragende 
forhold skal omtales.  

Det kræves, at ledelsesmedlemmerne kan ifalde ansvar. Efter dansk ret kræves 
normalt grov uagtsomhed eller fortsæt – i straffeloven som hovedregel fortsæt. I 
erstatningsretten kræves normalt culpøs adfærd (skyld).  

Der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke tjener noget formål at 
nævne dem, idet oplysningerne skal være relevante for modtagerne. De 
almindelige væsentlighedsbetragtninger gælder ikke her. Selvom f.eks. et ulovligt 
lån til ledelsen er beløbsmæssigt uvæsentligt – og måske endda tilbagebetalt på 
balancedagen – skal revisor alligevel give en supplerende oplysning, medmindre 
der er tale om et bagatelagtigt beløb.  

Bekendtgørelsen opregner eksempler på overtrædelse af konkret lovgivning, hvor 
revisor skal give supplerende oplysning. Disse eksempler er retningsgivende, når 
omfanget af den relevante lovgivning skal fastsættes. Ved lovgivning forstås den 
pågældende lov samt de retsforskrifter, bekendtgørelser m.v., der er udstedt med 
hjemmel i loven.  

Revisor skal være opmærksom på berigelsesforbrydelser og andre strafbare 
formuekrænkelser efter straffelovens kapitel 28 samt overtrædelser af skatte-, 
afgifts- og tilskudslovgivningen, hvis revisor har en begrundet formodning om, at 
medlemmer af ledelsen kan ifalde straf- eller erstatningsansvar. Ved 
tilskudslovgivningen forstås tilskud fra det offentlige og tilskud fra EU.  

Endvidere skal revisor være opmærksom på den for virksomheden gældende 
selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning. Her er tale om den lovgivning, der 
ligger til grund for den pågældende virksomhedsform, f.eks. aktieselskabsloven 
eller lov om erhvervsdrivende fonde.  

Som eksempler på overtrædelse af lovgivning, der falder ind under bestemmelsen, 
kan nævnes:  

•Overtrædelse af EU-tilskudslovgivningen  
•Ulovlige aktionærlån  
•Overtrædelse af selskabslovgivningens bestemmelser om egne aktier eller anparter  
•Uforsvarlig udlodning af udbytte  
•Overtrædelse af kapitaltabsbestemmelserne  
•Manglende eller fejlagtig angivelse af moms eller A-skat  

De ovenfor nævnte supplerende oplysninger skal angives i et særskilt afsnit med 
overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”.  

Revisor skal ikke udføre særlige undersøgelser rettet mod disse andre forhold ud 
over revisionen af virksomhedens årsregnskab.    
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Bilag!37!–!Netværksfunktion!på!www.BiQ.dk!

!
 

 

 !



Side 196 af 219 

 

Bilag!38!–!Når!virksomheden!anmelder!sig!til!registrering!

G.A.3.3.1.1 Når virksomheden anmelder sig til registrering 

Indhold 
Afsnittet handler om de forebyggende restanceinstrumenter, der kan anvendes over for virksomheder, der 
anmelder sig til registrering hos SKAT. 

Afsnittet indeholder: 
• Regel  
• Forkortet afregningsperiode "trip"  
• Sikkerhedsstillelse efter opkrævningsloven "trap"  
• Nægtelse af registrering "træsko"  
• Særligt om sikkerhedsstillelse i forbindelse med indeholdelsespligt  
• Sikkerhedsstillelse for udenlandske virksomheder  
• Sikkerhedsstillelse efter anden lovgivning  
• Momslovens § 63 - tilbageholdelse af negative tilsvar med henblik på modregning i momskrav.  

Regel 
Ved "trip, trap, træsko" - reglerne forstås et system af forebyggende restanceinstrumenter, som kan 
iværksættes over for virksomheder, der anmelder sig til registrering hos SKAT. 

Ved "trip" forstås, at en virksomhed som betingelse for at blive registreret hos SKAT kan blive pålagt 
forkortet afregning med fx moms. Se nærmere nedenfor. 

Ved "trap" forstås, at en virksomhed som betingelse for at blive registreret hos SKAT kan blive pålagt at 
stille sikkerhed. Se nærmere nedenfor. 

Ved "træsko" forstås, at en virksomhed under visse omstændigheder kan blive nægtet registrering hos 
SKAT. Se nærmere nedenfor. 

Disse muligheder for at forebygge restancer fremgår af OPKL § 11. 

De forebyggende restanceinstrumenter er ikke lige indgribende for de virksomheder, der anmelder sig til 
registrering. Som følge af proportionalitetsprincippet skal SKAT anvende det mindst indgribende skridt, der 
kan føre til det ønskede resultat. Det betyder fx, at SKAT ikke skal stille krav om sikkerhed, hvis et pålæg 
om forkortet afregningsperiode vil være tilstrækkeligt til at afværge risikoen for tab. 

Formålet med de forebyggende restanceinstrumenter er, at sikre SKAT mod tab. Dette kan ske ved at hindre 
konkursryttere m.fl. i gang på gang at starte ny virksomhed. Bestemmelsen er rettet mod de særlige tilfælde, 
hvor de personer, der reelt står bag virksomheden, er kendt for tidligere at have misbrugt pligten til at 
afregne opkrævede beløb, og hvor det offentlige derfor har lidt tab. 

Forkortet afregningsperiode "trip" 
Når en virksomhed anmelder sig til registrering for moms eller lønsumsafgift hos SKAT, er der mulighed for 
at betinge registreringen af, at virksomheden bruger en forkortet afregningsperiode. 

OPKL § 11 gælder kun ved krav om sikkerhed, men ML § 62, stk. 4 angiver, at bestemmelsen også omfatter 
krav om forkortet afregning. 

Når virksomheden bliver kreditbegrænset betyder det, at virksomheden skal betale de afgifter mv., den lader 
sig registrere for, på et tidligere tidspunkt end de almindelige regler foreskriver. Se OPKL § 2, ML § 62, stk. 
4 og LAL § 10. Baggrunden for bestemmelsen er, at staten ønsker at begrænse sine tab mest muligt. 
Reglerne er derfor rettet mod de virksomheder, hvis personkreds tidligere har været i restance til det 
offentlige. 

Virksomheder, der anmelder sig til momsregistrering, hvor omsætningen forventes at ligge mellem 1 - 15 
mio. kr., bliver som udgangspunkt registreret, så de skal angive og betale momsen kvartalsvis. Det betyder, 
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at virksomheden skal angive og betale moms 1 måned og 10 dage efter, at afgiftsperioden (kvartalet) er 
udløbet. Hvis virksomheden bliver pålagt forkortet afregning, skal den angive og betale momsen månedsvis. 
Fristen for angivelse og betaling er 15 dage efter momsperiodens udløb. 

For at kunne betinge fx momsregistrering af forkortet afregning skal både de objektive og de subjektive 
betingelser i OPKL § 11 stk. 2 være opfyldt. Se afsnit G.A.3.3.1.2 Betingelser for forkortet afregning eller 
krav om sikkerhed Betingelser for forkortet afregning eller krav om sikkerhed. 

Et pålæg om forkortet afregning har virkning fra den 1. i måneden, efter at skyldner har modtaget pålægget. 
Momsen for tidligere afgiftsperioder, som endnu ikke er angivet og betalt, skal angives og betales samtidig 
med afgiften for den første forkortede afgiftsperiode. Hvis momsen for den tidligere afgiftsperiode efter de 
almindelige regler skal angives og betales på et tidligere tidspunkt, skal den dog stadig angives og betales på 
dette tidligere tidspunkt. 

I stedet for at anvende en forkortet afregningsperiode kan virksomheden vælge at stille sikkerhed for et 
beløb, der svarer til virksomhedens restancer vedrørende moms og skatter, samt det forventede tilsvar for en 
tremåneders periode. 

Eksempel: Forkortet afregningsperiode 
En virksomhed anmelder sig til registrering for moms pr 1. januar, hvor afregningsperioden efter 
virksomhedens omsætning som udgangspunkt er kvartalsafregning. Den kvartalsafregnende virksomhed skal 
angive og betale moms for 1. kvartal 1 måned og 10 dage efter afregningsperiodens udløb, dvs. den 10. maj. 
Hvis virksomheden er pålagt forkortet afregning, skal virksomheden angive og betale momsen 15 dage efter 
momsperiodens udløb. Momsen for januar måned skal derfor angives og betales den 15. februar.  

Sikkerhedsstillelse efter opkrævningsloven "trap" 
Når en virksomhed anmelder sig til registrering, kan SKAT betinge registreringen af, at virksomheden stiller 
betryggende sikkerhed for nye restancer, der frygtes at kunne opstå i den virksomhed, der anmelder sig til 
registrering. 

Krav om sikkerhedsstillelse kan anvendes, når virksomheden anmelder sig til registrering efter de skatte- og 
afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter opkrævningsloven, dvs. 

• momsloven  
• kildeskatteloven  
• arbejdsmarkedsbidragsloven  
• lønsumsafgiftsloven  
• punktafgiftslovene.  

Hertil kommer også, at en eventuel selskabsskatterestance, der måtte opstå, kan dækkes ind af den krævede 
sikkerhed. 

For at kunne betinge fx momsregistrering af sikkerhedsstillelse skal både de objektive og de subjektive 
betingelser i OPKL § 11 stk. 2 være opfyldt. Se afsnit G.A.3.3.1.2 Betingelser for forkortet afregning eller 
krav om sikkerhed Betingelser for forkortet afregning eller krav om sikkerhed. 

Når det vurderes, om betingelserne er opfyldt, skal det samlede beløb, i modsætning til selve beregningen af 
sikkerheden, være et nettobeløb, hvor der bortses fra renter og gebyrer og eventuelle bøder. 

Nægtelse af registrering "træsko" 
Hvis sikkerheden ikke stilles rettidigt efter OPKL § 11, stk. 2, kan SKAT nægte virksomheden registrering. 
Se OPKL § 11, stk. 9, 2. pkt. 

"Træskoregisteret" 
Virksomheder, der er blevet nægtet registrering, fordi de ikke har stillet den krævede sikkerhed, skal 
registreres i SKATs såkaldte "træskoregister". Registeret omfatter alle registreringsnægtelser, dvs. både 
selskaber og enkeltmandsvirksomheder, og både efter OPKL § 11 og ML § 62 a. 
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Formålet med registeret er at lette SKATs administration af virksomheder, der er nægtet registrering. 
Registeret skal sikre, at en virksomhed, der allerede er nægtet registrering, ikke kan opnå registrering ved 
behandling af en ny registreringsanmodning, hvor virksomhedens hjemsted er ændret. 

Registerets oplysninger 
Registeret må kun indeholde oplysninger om personer 

• der er nægtet registrering  
• der med deres tilstedeværelse i den virksomhed, der er nægtet registrering, udløste kravet om 

sikkerhedsstillelse efter OPKL § 11, stk. 2.  

Registeret indeholder identifikationsoplysninger, dvs. navne- og adresseoplysninger samt 
identifikationsnummer (CVR og CPR-nummer) på juridiske og fysiske personer, der enten ejer en personlig 
virksomhed eller står bag et selskab. 

Registeret indeholder administrative oplysninger herunder 
• hvilket skattecenter har truffet afgørelse om nægtelsen  
• sagens journalnummer  
• dato for afgørelsen.  

Hvis registreringsnægtelsen er sket med baggrund i OPKL § 11, stk. 2, skal både virksomheden og den eller 
de personer, der har udløst kravet om sikkerhedsstillelse, indberettes til træskoregisteret.  

Registrering i træskoregisteret er omfattet af PDL §§28-30. Det betyder, at SKAT skal oplyse fysiske 
personer om 

• at de er registreret i registeret  
• formålet med registreringen  
• den dataansvarliges identitet  
• alle andre oplysninger, der i den konkrete sag er nødvendige for, at den registrerede kan varetage 

sine interesser.  

Hvis virksomheden i forbindelse med registreringsanmeldelsen repræsenteres af den fysiske person, der 
udløser kravet om sikkerhedsstillelse, bør SKAT gøre opmærksom på, at personen registreres i 
"træskoregisteret" i selve den afgørelse, hvori nægtelsen meddeles. 

Oplysningen skal slettes senest 5 år efter udløbet af det år, hvori afgørelsen om registreringsnægtelsen har 
fået virkning. 

Virksomheden skal dog straks slettes af registeret, hvis virksomheden 
• senere stiller den krævede sikkerhed eller  
• får medhold i en klage over kravet om sikkerhedsstillelse og derfor kan registreres uden 

sikkerhedsstillelse.  

Særligt om sikkerhedsstillelse i forbindelse med indeholdelsespligt 
Efter de gældende regler skal en virksomhed anmelde sig til registrering som indeholdelsespligtig for A-skat 
og AM-bidrag senest 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt. Se KSL § 81. 

Der kan derfor forekomme tilfælde, hvor en virksomhed, på trods af at den er nægtet registrering, i en 
kortere periode uden at overtræde nogen regler har været både berettiget og forpligtet til at opkræve og 
afregne A-skat og AM-bidrag. Der kan være indgået ansættelseskontrakter med længere opsigelsesvarsler. 
Hvis virksomheden i forbindelse med anmodning om registrering bliver nægtet registrering, skal 
virksomheden have en midlertidig registrering til afvikling. 

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1255 af 9. november 2010 om opkrævning af skatter og afgifter mv., 
(opkrævningsbekendtgørelsen), at SKAT i denne situation fastsætter den kortest mulige periode til 
virksomhedens afvikling af allerede indgåede ansættelses- og kontraktforhold.  
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I afviklingsperioden skal virksomheden anvende en afregningsperiode, der fastsættes af SKAT, og 
virksomheden skal senest den 3. hverdag efter hver afregningsperiodes udløb indbetale de indeholdte beløb. 
Indbetalingsfristen kan afkortes yderligere efter opkrævningsbekendtgørelsen § 6, stk. 3. 

Sikkerhed for visse udenlandske virksomheder 
SKAT stiller som udgangspunkt ikke krav om sikkerhed, i forbindelse med at virksomheder, som 

• ikke er etableret i Danmark og  
• er hjemmehørende i EU, Grønland, Færøerne, Island og Norge,  

anmelder sig til registrering. Se ML § 62 a. 

Der kan dog være tilfælde, hvor SKAT konkret vurderer, at det vil indebære nærliggende risiko for tab at 
undlade krav om sikkerhed. 

Skønnet skal være baseret på væsentlige konkrete forhold om den pågældende virksomhed. Til brug for 
denne vurdering vil SKAT bede om at få oplyst virksomhedens momsregistreringsnummer i hjemlandet samt 
få økonomiske oplysninger om virksomheden. 

Hvis virksomheden 
• ikke er i stand til at give konkrete oplysninger om virksomhedens solvens eller  
• faktisk er insolvent eller  
• har unddraget sig betaling af væsentlige afgiftsbeløb her i landet eller i udlandet  

kan SKAT pålægge virksomheden at stille sikkerhed som betingelse for registrering. 

Sikkerheden skal stilles for et beløb, der svarer til det forventede tilsvar i en tremåneders periode, dog mindst 
15.000 kr. Se ML § 62 a, stk. 3.  

Der kan stilles sikkerhed i de samme aktiver, som der kan efter OPKL §11. Se afsnit G.A.3.3.1.5 
Sikkerhedens art samt anvendelse og frigivelse af sikkerheden om sikkerhedens art. Der er udarbejdet et 
paradigma til brug for sikkerhedsstillelse med en bankgaranti. 

Sikkerhedsstillelse skal normalt ophøre efter 12 måneder, hvis virksomheden har betalt rettidigt mv. til 
staten. SKAT kan dog kræve sikkerhedsstillelsen forlænget ud over de 12 måneder, hvis SKAT på baggrund 
af konkrete oplysninger skønner, at undladelsen af at stille sikkerhed vil indebære en nærliggende risiko for 
momstab. 

Hvis virksomheden ikke stiller den krævede sikkerhed, nægtes registrering, og det vil være strafbart at drive 
virksomheden. Se ML § 81, stk. 3. 

Sikkerhedsstillelse efter anden lovgivning 
Se følgende afsnit for regler om sikkerhedsstillelse efter anden lovgivning: 

• Toldvejledningen, afsnit A.1.1.2 toldbehandling om sikkerhedsstillelse efter toldloven  
• Afsnit E.A.1.5 Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse for registreringsafgift, øl, vin , spiritus, tobak, 

olie, benzin og gas.  

Momslovens § 63 - tilbageholdelse af negative tilsvar med henblik på modregning i momskrav 
Såfremt det ved momsregistreringen konstateres, at 

• en ejer eller stifter af virksomheden tilhører den personkreds, der er nævnt i OPKL § 11, stk. 2 og 4, 
og  

• SKAT vurderer, at der er en nærliggende risiko for tab vedrørende skatter og afgifter m.v.,  

kan beløb, der skal angives i det første registreringsår, og som skulle have været udbetalt efter OPKL § 12, 
stk. 1, overføres til de følgende afgiftsperioder i op til et år fra registreringstidspunktet. 

I denne periode modregnes momskrav efter ML § 56, stk. 1. 4. pkt., heri. 

Afgørelsen om et sådant tilbageholdelsesforbehold skal træffes i forbindelse med momsregistreringen. 

Bestemmelsen blev indført ved § 4, nr. 1, i lov nr. 947 af 20. december 1999 (Svigbekæmpende 
foranstaltninger m.v.) og har navnlig til formål at bekæmpe svig i form af momskarruseller mv.  



Side 200 af 219 

 

Bilag!39!–!Beretning!til!statsrevisorerne!om!indsatsen!mod!momskarruselsvindel!

Beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel 
 
 
I. Undersøgelsens resultater 
 
1. Beretningen handler om bekæmpelsen af momskarruselsvindel, som er en form for momsunddragelse. 
Svindlen er mulig, fordi der er momsfritagelse for varer, der passerer EU’s indre grænser, og gennemføres 
ved, at en kæde af virksomheder handler med hinanden over landegrænserne inden for EU med det formål at 
undlade at betale moms.  

 Beretningen vedrører SKATs, politiets og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitets (SØK) 
tilrettelæggelse af indsatsen mod momskarruselsvindel. Endvidere vedrører beretningen Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens (E&S) opgaver som led i registrering og kontrol af virksomheder, som ønsker at blive 
registreret for moms. 

 
2. Det indre marked, der blev etableret i 1993, og som blev indført bl.a. for at sikre varernes fri 
bevægelighed inden for EU, har gjort det betydeligt sværere at afdække momssvindel. Dette skyldes, at 
kontrol og efterforskning kan involvere flere lande med forskellige momssatser og datasystemer. Den særlige 
form for momssvindel, som kaldes karruselsvindel, har udviklet sig til at blive særdeles omfattende med 
meget store tab for EU-medlemsstaterne til følge. Svindlen medfører tillige tab af indtægter for EU, da 
beregningen af EU’s egne indtægter bl.a. afhænger af EU-medlemsstaternes momsindtægter. Endelig kan 
svindlen have konsekvenser for de mange virksomheder, der følger reglerne, fordi svindlen gør det muligt 
prismæssigt at underbyde lovlydige virksomheder og derved konkurrere på ulige vilkår. 

 
3. Den Europæiske Revisionsret vurderede i en rapport fra 1998 forskellen mellem EU-medlemsstaternes 
beregnede og faktiske momsindtægter til ca. 70 mia. euro årligt, svarende til 21 % af EU-medlemsstaternes 
samlede indtægter fra moms. Ligeledes er der for Tyskland og Sverige i en revisionsrapport fra 2003 blevet 
skønnet betydelige tab af momsindtægter som følge af bl.a. momskarruselsvindel. Endelig har den engelske 
rigsrevision i en revisionsrapport fra 2004 anslået et tab for den engelske stat på ca. 1,77-2,75 mia. £ årligt 
som følge af momskarruselsvindel, svarende til ca. 18-28 mia. kr.  

 
4. Danmarks Statistik har for Danmarks vedkommende opgjort forskellen mellem den teoretisk beregnede 
momsindtægt og den faktiske momsindtægt til 5% af de samlede momsindtægter i 2000, svarende til ca. 6,7 
mia. kr. Forskellen dækker ud over økonomisk kriminalitet også sort økonomi og konkurser. Der foreligger 
ikke skøn af tabte momsindtægter i Danmark som følge af momskarruselsvindel. SKAT har skønnet det 
samlede tab i de sager, som er anmeldt til politiet siden 1994, til ca. 1 mia. kr. 

 
5. I praksis er der forskellige måder at gennemføre momskarruselsvindel på. Et fælles træk er, at 
virksomhederne udnytter EU’s momsordning til at opnå ulovlige gevinster i forbindelse med køb og 
videresalg af varer fra andre EU-medlemsstater. Svindlen gennemføres ved, at virksomhederne indfører 
varer momsfrit. Ved videresalget af varerne opkræves moms, som ikke indbetales til skattemyndighederne. 
Virksomheden, som køber varerne inkl. moms, kan i overensstemmelse med momsreglerne få refunderet 
momsen af skattemyndighederne. Herved opnår staten et tab som følge af den manglende momsindbetaling. 
Ved at sende varerne rundt mellem virksomhederne i de enkelte EU-medlemsstater flere gange, inden 
varerne eventuelt afsættes til forbrugerne, vil gevinsten for virksomhederne kunne genereres flere gange og 
medføre betydelige tab for staten. 

 Principperne vedrørende momsafregning og momskarruselsvindel er mere udførligt beskrevet i bilag 1. 
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6. Det kan være vanskeligt at identificere virksomheder, der indgår i momskarruselsvindel, idet svindlen 
kan omfatte både nyregistrerede og mere veletablerede virksomheder.  

 SKAT har oplyst, at de involverede virksomheder ofte har visse kendetegn. For nyregistrerede 
virksomheder kan et kendetegn være, at omsætningen kort efter registrering stiger voldsomt. Ofte anvendes 
der stråmænd, og virksomhederne har ofte en dækadresse, hvor der reelt set ikke er etableret virksomhed. 

 Momskarruseller omfatter altid en eller flere virksomheder, som unddrager staten moms. Karrusellerne 
omfatter imidlertid også ofte virksomheder, som indbetaler moms rettidigt efter momsreglerne. Disse 
virksomheder kan være indsat i karrusellen for at skjule svindlen og gøre det sværere for SKAT at 
identificere denne. Virksomhederne kan dog også være i god tro, fordi man ikke har kendskab til svindel 
som følge af andre virksomheders momsunddragelse i tidligere led. 

 De varer, som har indgået i momskarruselsvindel, har typisk været let omsættelige varer med høj værdi 
og varer, som har været nemme at transportere, fx mobiltelefoner og tilbehør til computere. Svindlen har 
imidlertid i de senere år bredt sig til at omfatte andre typer varer, fx fødevarer og biler. 

 
7. E&S’ opgave er at gennemføre en indledende formel kontrol af de oplysninger, som virksomhederne 
skal angive for at blive momsregistreret. SKATs opgave som kontrolmyndighed er at søge at hindre, at 
virksomheder, der formodes at ville indgå i momskarruselsvindel, bliver registreret. Når virksomhederne er 
blevet registreret for moms, er det endvidere SKATs opgave at søge at afdække svindlen, når den har fundet 
sted.  

 Sager om momskarruselsvindel skal anmeldes til SØK, som visiterer sagen til den ansvarlige 
politikreds. Politiets og SØK’s rolle er, som efterforsknings- og anklagemyndighed, at efterforske anmeldte 
sager og forberede sagerne til behandling ved domstolene. 

 
8. Udbredelsen af momskarruselsvindel og de betydelige tab af momsindtægter for staten, som dette 
medfører, er baggrunden for, at Rigsrevisionen har undersøgt myndighedernes initiativer til bekæmpelse af 
denne form for svindel. 

 Rigsrevisionen har undersøgt og vurderet myndighedernes tilrettelæggelse af indsatsen til bekæmpelse 
af momskarruselsvindel. Dette er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:  

• Er myndighedernes tilrettelæggelse af kontrollen af virksomheder, som ønsker at blive registreret for 
moms, rettet mod momskarruselsvindel? 

• Er tilrettelæggelsen af kontrollen af momsregistrerede virksomheder rettet mod at afdække 
momskarruselsvindel? 

• Er tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen vedrørende sager om momskarruselsvindel 
tilfredsstillende? 

 
9. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen af egen drift i maj 2005. Beretningen har i udkast være 
forelagt Skatteministeriet, Justitsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvis høringssvar er 
indarbejdet. 

 

Undersøgelsens resultater 
Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at myndighederne, med udgangspunkt i de vilkår, der følger af 
EU’s momsordning, og de vanskeligheder, ordningen frembyder kontrolmæssigt, har tilrettelagt indsatsen til 
bekæmpelse af momskarruselsvindel tilfredsstillende. Selv om indsatsen er styrket i de senere år, har 
undersøgelsen givet grundlag for nogle anbefalinger, som ikke alene vil kunne styrke indsatsen mod 
momskarruselsvindel, men også mere generelt vil for bedre mulighederne for at bekæmpe momssvindel. 

 Denne samlede vurdering er baseret på følgende: 
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SKAT og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) har etableret et formaliseret samarbejde vedrørende 
kontrollen af virksomheder, som ønsker at blive registreret for moms. SKATs tilrettelæggelse af 
registreringskontrollen er i nogen grad rettet mod afdækning af momskarruselsvindel, men kan 
styrkes ved at gøre kontrollen mere ensartet. 

• Myndighederne har som udgangspunkt 3 dage til at gennemføre registrering og kontrol af 
virksomheder, som ønsker at blive momsregistreret, og der er således behov for et tæt samarbejde og 
udveksling af informationer for at sikre, at virksomhederne ikke registreres uretmæssigt. 
Rigsrevisionen finder det derfor tilfredsstillende, at der er etableret et formaliseret samarbejde 
mellem SKAT og E&S vedrørende registreringskontrollen. 

• E&S foretager indledningsvis en formalitetskontrol af de oplysninger, som virksomhederne skal 
angive for at blive momsregistreret. Sagerne opdeles i 2 kategorier (sager på sagslisten og sager på 
ventelisten), som herefter sendes videre til kontrol i SKAT. E&S placerer sager på sagslisten, hvis 
SKAT skal foretage en nærmere undersøgelse af virksomheden. Undersøgelsen har vist, at 
tilrettelæggelsen af E&S’ kontrol er tilfredsstillende. 

• SKAT kontrollerer alle sager, som E&S har placeret på sagslisten. Undersøgelsen har vist, at SKATs 
kontrol ikke er ensartet og dækkende. Således kontrolleres det ikke i alle sager, om der er personer i 
virksomheden, der tidligere har deltaget i økonomisk kriminalitet, samt om virksomhederne 
eventuelt anvender dækadresser. Kontrollen kan styrkes ved at gøre denne mere ensartet og 
dækkende i forhold til de ovenfor nævnte kendte risikofaktorer. SKATs registreringskontrol kan 
tillige styrkes, hvis SKAT får direkte adgang til at kontrollere i forhold til politiets oplysninger om 
personer, der er mistænkt for økonomisk kriminalitet. Dette vil imidlertid kræve en lovændring. 

• SKAT vurderer ikke systematisk alle sager på ventelisten, hvilket ikke er helt tilfredsstillende. 
Kontrollen vil kunne styrkes ved at gennemføre systematiske risikovurderinger efter ensartede 
principper. 

• Virksomhedernes angivelse af forkerte brancher, brug af stråmænd og dækadresser kan bedst 
afdækkes ved stikprøvevise kontrolbesøg. Undersøgelsen har vist, at SKAT kun i få tilfælde 
gennemfører kontrolbesøg i nye virksomheder i forbindelse med registrering. Flere kontrolbesøg kan 
efter Rigsrevisionens vurdering virke præventivt, hvis risikoen for at blive opdaget er større. 

 
SKAT har rettet kontrollen af momsregistrerede virksomheder mod afdækning af 
momskarruselsvindel. Undersøgelsen har dog givet anledning til enkelte anbefalinger.  

• SKATs Indsatsstrategi omfatter bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder 
momskarruselsvindel, og strategien betoner vigtigheden af, at en større del af resurserne til kontrol 
prioriteres til at afdække økonomisk kriminalitet.  

• SKATs resultatkrav giver tilfredsstillende incitamenter til kontrol af virksomheder, som ikke viser 
vilje til at følge skattereglerne (modspillere), og understøtter dermed indsatsen mod 
momskarruselsvindel. Kontrolplanerne for 2004 og 2005 har endvidere indeholdt kontrolemner 
vedrørende økonomisk kriminalitet, herunder momskarruselsvindel, hvilket Rigsrevisionen finder 
tilfredsstillende.  

• SKAT vurderer løbende, hvilke eventuelle mellemhandlere der skal overvåges for mulig 
momskarruselsvindel, og udveksler oplysninger med andre EU-medlemsstaters skattemyndigheder 
vedrørende virksomhederne. SKAT har opstillet retningslinjer for udbetalingskontrollen, og ved 
store udbetalinger af moms gennemfører skattecentrene normalt en dyberegående revision af 
virksomhedernes regnskab med henblik på at sikre, at udbetalingen sker på et legalt grundlag. 
Rigsrevisionen finder dette tilfredsstillende. 

• SKAT har fra 2005 anvendt et nyt udsøgningssystem, der samlet set har givet SKAT bedre 
muligheder for at udsøge virksomheder, som kan tænkes at deltage i momskarruselsvindel. Systemet 
bygger dog bl.a. på oplysninger fra det fælles EU-system ”Value added tax Information Exchange 
System” (VIES), hvor oplysningerne ikke altid er pålidelige og opdaterede. Endvidere omfatter 
systemet ikke hvilende virksomheder. En hvilende virksomhed angiver ikke moms, hvilket kan 
indikere, at virksomheden ikke har nogen aktivitet, men også at virksomheden uretmæssigt ikke 
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opgiver eller indbetaler moms. Rigsrevisionen finder, at SKAT bør inddrage hvilende virksomheder, 
så udsøgnings systemet også tager højde for disse. 

• SKAT sender ikke automatisk besked til virksomhederne ved differencer i VIES, så virksomhederne 
kan efterkontrollere indberetningerne. Automatisk besked til virksomhederne ville formentlig kunne 
forbedre oplysningernes kvalitet. Rigsrevisionen finder, at SKAT bør overveje at udvikle et system, 
der automatisk sender besked til virksomhederne ved fejlagtige indberetninger til VIES-systemet. 
Systemet bør dog afvente et nyt VIES-system. 

• SKAT har opstillet måltal for overholdelse af tidsfrister vedrørende sagsbehandlingen. Anmodninger 
fra andre landes skattemyndigheder indgår dog ikke i SKATs måltal. SKAT opfylder ikke i alle 
tilfælde kravet om at besvare anmodninger fra andre landes skattemyndigheder inden for den 
tidsfrist på 3 måneder, som er fastsat af EU. Rigsrevisionen finder, at anmodninger fra andre lande 
bør inddrages i SKATs måltal, hvilket vil motivere til i højere grad at besvare henvendelserne inden 
for tidsfristen. 

 
Tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen vedrørende sager om momskarruselsvindel er tilfredsstillende. 
SKAT, politiet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har i de senere år taget 
initiativer til at styrke samarbejdet mellem myndighederne og har løbende inddraget erfaringer fra 
momskarruselsager for at styrke kontrol og efterforskning. Myndighedernes behandling af 
momskarruselsager kan dog styrkes yderligere, bl.a. ved en bedre tilrettelæggelse af 
sagsbehandlingen. 

• SØK og SKAT nedsatte i 2005 en taskforce for at styrke indsatsen mod bl.a. momskarruselsvindel. 
Arbejdet har givet anledning til en række anbefalinger for samarbejdet mellem myndighederne og til 
nye metoder for indsatsen, herunder udarbejdelse af risikoprofiler.  

• Erfaringerne fra momskarruselsager har endvidere indgået i kurser og efteruddannelse af de 
medarbejdere, der udfører kontrollen og efterforskningen, som en del af kompetenceudviklingen, 
hvilket Rigsrevisionen finder tilfredsstillende. 

• Undersøgelsen har vist, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for SKAT og politiet/SØK i 
momskarrusel sagerne er på henholdsvis 3 og 22 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 
afspejler, at tidsforløbet for nogle sager har været meget langstrakt, mens sagsbehandlingstiden i 
andre tilfælde har været kort. 

• Sagsbehandlingen har dels været påvirket af eksterne forhold, som myndighederne ikke har haft 
indflydelse på, dels af myndighedernes egen tilrettelæggelse af sagsbehandlingen. Rigsrevisionen 
fremdrager nedenfor de forhold, som myndighederne selv kan påvirke. 

• SØK, politiet og SKAT har ikke i alle sager opstillet mål og tidsrammer for sagsbehandlingen. 
Desuden er det ikke i alle sager fra starten gjort klart, hvilke kompetencer der er nødvendige for 
sagernes fremdrift. Dette kan medvirke til, at sagerne trækker ud. Rigsrevisionen finder, at SØK, 
politiet og SKAT i alle sager fra starten bør gøre klart, hvilke kompetencer der er nødvendige for 
sagernes fremdrift. Dette kan gøres ved at organisere samarbejdet i fælles projektgrupper, så alle 
relevante kompetencer inddrages. Der bør endvidere opstilles mål og tidsrammer for 
sagsbehandlingen. Justitsministeriet har oplyst, at projektorienteret arbejde nu er fast praksis i SØK, 
ligesom der vil blive opstillet mål og resultatkrav, der vil medvirke til at sikre sagernes hurtige og 
effektive behandling. 

• Gennemgangen af sagerne har desuden vist, at anklageren kun i få sager har været inddraget fra 
sagens begyndelse. Rigsrevisionen finder, at sagerne bør fremmes yderligere ved at inddrage 
anklageren allerede ved sagens begyndelse, idet anklageren dermed tidligt kan medvirke til at få de 
juridiske forhold ved sagen inddraget i det videre sagsforløb. Justitsministeriet har oplyst, at tidlig 
anklagerindsats nu er fast praksis i SØK. 

• Justitsministeriet har peget på, at ændringer i retsplejeloven vedrørende behandlingen af sager om 
økonomisk kriminalitet giver mulighed for hurtigere domsbehandling. Endvidere forventes den nye 
politireform at udbygge og fastholde specialkompetencer og fornøden rutine hos politiet i fx sager 
om økonomisk kriminalitet, hvilket tillige vil styrke indsatsen. 
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II. Indledning 
 
A. Baggrund 
10. Beretningen handler om bekæmpelsen af momskarruselsvindel, som er en form for momsunddragelse. 
Svindlen er mulig, fordi der er momsfritagelse for varer, der passerer EU’s indre grænser, og gennemføres 
ved, at en kæde af virksomheder handler med hinanden over landegrænserne inden for EU med det formål at 
undlade at betale moms. 

 Beretningen vedrører SKATs, politiets og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitets (SØK) 
tilrettelæggelse af indsatsen mod momskarruselsvindel. Endvidere vedrører beretningen Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens (E&S) opgaver som led i registrering og kontrol af virksomheder, som ønsker at blive 
registreret for moms. 

 
11. Det indre marked, der blev etableret i 1993, og som blev indført for bl.a. at sikre varernes fri 
bevægelighed inden for EU, har gjort det betydeligt sværere at afdække momssvindel. Dette skyldes, at 
kontrol og efterforskning kan involvere flere lande med forskellige momssatser og datasystemer. Den særlige 
form for momssvindel, som kaldes karruselsvindel, har udviklet sig til at blive særdeles omfattende med 
meget store tab for EU-medlemsstaterne til følge. Svindlen medfører tillige tab af indtægter for EU, da 
beregningen af EU’s egne indtægter bl.a. afhænger af EU-medlemsstaternes momsindtægter. Endelig kan 
svindlen have konsekvenser for de mange virksomheder, der følger reglerne, fordi svindlen gør det muligt 
prismæssigt at underbyde lovlydige virksomheder og derved konkurrere på ulige vilkår. 

 
12. Den Europæiske Revisionsret vurderede i en rapport fra 1998 forskellen mellem EU-medlemsstaternes 
beregnede og faktiske momsindtægter til ca. 70 mia. euro årligt, svarende til 21 % af EU-medlemsstaternes 
samlede indtægter fra moms. Ligeledes er der for Tyskland og Sverige i en revisionsrapport fra 2003 blevet 
skønnet betydelige tab af momsindtægter som følge af bl.a. momskarruselsvindel. Endelig har den engelske 
rigsrevision i en revisionsrapport fra 2004 anslået et tab for den engelske stat på ca. 1,77 - 2,75 mia. £ årligt 
som følge af momskarruselsvindel, svarende til ca. 18-28 mia. kr.  

 
13. Danmarks Statistik har for Danmarks vedkommende opgjort forskellen mellem den teoretisk beregnede 
momsindtægt og den faktiske momsindtægt til 5 % af de samlede momsindtægter i 2000, svarende til ca. 6,7 
mia. kr. Forskellen dækker udover økonomisk kriminalitet også sort økonomi og konkurser. Der foreligger 
ikke skøn af tabte momsindtægter i Danmark som følge af momskarruselsvindel. SKAT har skønnet det 
samlede tab i de sager, som er anmeldt til politiet siden 1994, til ca. 1 mia. kr. 

 
14. I praksis er der forskellige måder at gennemføre momskarruselsvindel på. Et fælles træk er, at 
virksomhederne udnytter EU’s momsordning til at opnå ulovlige gevinster i forbindelse med køb og 
videresalg af varer fra andre EU-medlemsstater. Svindlen gennemføres ved, at virksomhederne indfører 
varer momsfrit. Ved videresalget af varerne opkræves moms, som ikke indbetales til skattemyndighederne. 
Virksomheden, som køber varerne inkl. moms, kan i overensstemmelse med momsreglerne få refunderet 
momsen af skattemyndighederne. Herved opnår staten et tab som følge af den manglende momsindbetaling. 
Ved at sende varerne rundt mellem virksomhederne i de enkelte EU-medlemsstater flere gange, inden 
varerne eventuelt afsættes til forbrugerne, vil gevinsten for virksomhederne kunne genereres flere gange og 
medføre betydelige tab for staten.  

 Principperne vedrørende momsafregning og momskarruselsvindel er mere udførligt beskrevet i bilag 1. 

 
15. Det kan være vanskeligt at identificere virksomheder, der indgår i momskarruselsvindel, idet svindlen 
kan omfatte både nyregistrerede og mere veletablerede virksomheder.  
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 SKAT har oplyst, at de involverede virksomheder ofte har visse kendetegn. For nyregistrerede 
virksomheder kan et kendetegn være, at omsætningen kort efter registrering stiger voldsomt. Ofte anvendes 
der stråmænd, og virksomhederne har ofte en dækadresse, hvor der reelt set ikke er etableret virksomhed. 

 Momskarruseller omfatter altid en eller flere virksomheder, som unddrager staten moms. Karrusellerne 
omfatter imidlertid også ofte virksomheder, som indbetaler moms rettidigt efter momsreglerne. Disse 
virksomheder kan være indsat i karrusellen for at skjule svindlen og gøre det sværere for SKAT at 
identificere denne. Virksomhederne kan dog også være i god tro, fordi man ikke har kendskab til svindel 
som følge af andre virksomheders momsunddragelse i tidligere led.  

 De varer, som har indgået i momskarruselsvindel, har typisk været let omsættelige varer med høj værdi 
og varer, som har været nemme at transportere, fx mobiltelefoner og tilbehør til computere. Svindlen har 
imidlertid i de senere år bredt sig til at omfatte andre typer varer, fx fødevarer og biler. 

 
16. E&S’ opgave er at gennemføre en indledende formel kontrol af de oplysninger, som virksomhederne 
skal angive for at blive momsregistreret. SKATs opgave som kontrolmyndighed er at søge at hindre, at 
virksomheder, der formodes at ville indgå i momskarruselsvindel, bliver registreret. Når virksomhederne er 
blevet registreret for moms, er det endvidere SKATs opgave at søge at afdække svindlen, når den har fundet 
sted.  

 Sager om momskarruselsvindel skal anmeldes til SØK, som visiterer sagen til den ansvarlige 
politikreds. Politiets og SØK’s rolle er, som efterforsknings- og anklagemyndighed, at efterforske anmeldte 
sager og forberede sagerne til behandling ved domstolene. 

 
17. Udbredelsen af momskarruselsvindel og de betydelige tab af momsindtægter for staten, som dette 
medfører, er baggrunden for, at Rigsrevisionen har undersøgt myndighedernes initiativer til bekæmpelse af 
denne form for svindel. 

 
B. Formål, afgrænsning og metode 
18. Det overordnede formål er at undersøge og vurdere myndighedernes tilrettelæggelse af indsatsen til 
bekæmpelse af momskarruselsvindel. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:  

• Er myndighedernes tilrettelæggelse af kontrollen af virksomheder, som ønsker at blive registreret for 
moms, rettet mod momskarruselsvindel? 

• Er tilrettelæggelsen af kontrollen af momsregistrerede virksomheder rettet mod at afdække 
momskarruselsvindel? 

• Er tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen vedrørende sager om momskarruselsvindel 
tilfredsstillende? 

 
19. Momskarruselsvindel bekæmpes mest effektivt ved at forhindre, at virksomheder, som ønsker at begå 
svindel, bliver registreret. Det kan imidlertid være vanskeligt, da personerne, som søger om registrering, i 
nogle tilfælde ikke i forvejen er kendt af SKAT. I de tilfælde, hvor virksomhederne kan sættes i forbindelse 
med tidligere svindel, er det vigtigt, at SKAT er i stand til at afsløre disse, så det undgås, at de bliver 
registreret. Det er derfor relevant at undersøge, om myndighedernes tilrettelæggelse af kontrollen af 
virksomheder, som ønsker at blive registreret for moms, er rettet mod momskarruselsvindel. 

 
20. Momskarruselsvindel kan finde sted, når en virksomhed er blevet momsregistreret. For SKAT gælder 
det om hurtigt at få stoppet virksomheder, der svindler med moms, så statens tab begrænses mest muligt. 
Dette har været begrundelsen for at undersøge, om SKATs tilrettelæggelse af kontrollen af virksomheder, 
som er blevet registreret, bl.a. er rettet mod at afdække momskarruselsvindel.  
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21. Når SKAT har mistanke om momskarruselsvindel, skal sagen anmeldes til politiet og/eller SØK, der 
efterforsker og forbereder sagen til domsbehandling. Der er i disse sager tale om momssvindel, jf. 
straffelovens § 289. Sagerne omfatter alvorlig økonomisk kriminalitet med risiko for betydelige tab af moms. 
Sagsbehandlingstiden er for nogle sager på 4-5 år. Netop sagernes lange udstrækning har været begrundelsen 
for at undersøge, om tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen og samarbejdet mellem myndighederne sikrer 
fremdrift i sagerne. 

 
22. Undersøgelsen er afgrænset til svindel med moms i forbindelse med varehandel inden for EU. 
Tidsmæssigt er undersøgelsen afgrænset til en gennemgang og vurdering af SKATs indsats vedrørende 
momskarruselsvindel i 2005. Rigsrevisionen har dog som grundlag for undersøgelsen udvalgt straffesager, 
som går tilbage til 2000.  

 
23. Undersøgelsen er baseret på interviews med SKAT, E&S, politiet og SØK. Endvidere har 
Rigsrevisionen gennemgået 120 registrerings- og kontrolsager og gennemgået data vedrørende registrering 
og kontrol. Derudover har Rigsrevisionen gennemgået 15 sager vedrørende momskarruselsvindel. Der er tale 
om sager, som er blevet anmeldt til SØK siden 2000. 

 Endelig har Rigsrevisionen indhentet information om 4 andre EU-medlemsstaters praksis på området. 

 
24. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med SKATs interne revision, som bl.a. har deltaget i 
interviewene i skattecentrene og gennemgangen af sager.  

 
25. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen af egen drift i maj 2005. Beretningen har i udkast været 
forelagt Skatteministeriet, Justitsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvis høringssvar er 
indarbejdet. 

 
 
 
III. Tilrettelæggelse af kontrollen af virksomheder, som ønsker at blive registreret for moms 
 
 
Rigsrevisionens bemærkninger 
 
SKAT og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) har etableret et formaliseret samarbejde vedrørende 
kontrollen af virksomheder, som ønsker at blive registreret for moms. SKATs tilrettelæggelse af 
registreringskontrollen er i nogen grad rettet mod afdækning af momskarruselsvindel, men kan 
styrkes ved at gøre kontrollen mere ensartet. 

Denne vurdering er baseret på: 

• Myndighederne har som udgangspunkt 3 dage til at gennemføre registrering og kontrol af 
virksomheder, som ønsker at blive momsregistreret, og der er således behov for et tæt samarbejde og 
udveksling af informationer for at sikre, at virksomhederne ikke registreres uretmæssigt. 
Rigsrevisionen finder det derfor tilfredsstillende, at der er etableret et formaliseret samarbejde 
mellem SKAT og E&S vedrørende registreringskontrollen. 

• E&S foretager indledningsvis en formalitetskontrol af de oplysninger, som virksomhederne skal 
angive for at blive momsregistreret. Sagerne opdeles i 2 kategorier (sager på sagslisten og sager på 
ventelisten), som herefter sendes videre til kontrol i SKAT. E&S placerer sager på sagslisten, hvis 
SKAT skal foretage en nærmere undersøgelse af virksomheden. Undersøgelsen har vist, at 
tilrettelæggelsen af E&S’ kontrol er tilfredsstillende. 

• SKAT kontrollerer alle sager, som E&S har placeret på sagslisten. Undersøgelsen har vist, at SKATs 
kontrol ikke er ensartet og dækkende. Således kontrolleres det ikke i alle sager, om der er personer i 
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virksomheden, der tidligere har deltaget i økonomisk kriminalitet, samt om virksomhederne 
eventuelt anvender dækadresser. Kontrollen kan styrkes ved at gøre denne mere ensartet og 
dækkende i forhold til de ovenfor nævnte kendte risikofaktorer. SKATs registreringskontrol kan 
tillige styrkes, hvis SKAT får direkte adgang til at kontrollere i forhold til politiets oplysninger om 
personer, der er mistænkt for økonomisk kriminalitet. Dette vil imidlertid kræve en lovændring. 

• SKAT vurderer ikke systematisk alle sager på ventelisten, hvilket ikke er helt tilfredsstillende. 
Kontrollen vil kunne styrkes ved at gennemføre systematiske risikovurderinger efter ensartede 
principper. 

• Virksomhedernes angivelse af forkerte brancher, brug af stråmænd og dækadresser kan bedst 
afdækkes ved stikprøvevise kontrolbesøg. Undersøgelsen har vist, at SKAT kun i få tilfælde 
gennemfører kontrolbesøg i nye virksomheder i forbindelse med registrering. Flere kontrolbesøg kan 
efter Rigsrevisionens vurdering virke præventivt, hvis risikoen for at blive opdaget er større. 

 

A. Tilrettelæggelse af registrering og kontrol af virksomheder 
26. Registrerings- og kontrolopgaven vedrørende virksomheder, som anmoder om registrering for moms og 
afgifter mv., blev delt mellem E&S og SKAT med virkning fra juli 2004. 

 Rigsrevisionen har undersøgt E&S’ tilrettelæggelse af den indledende kontrol og registrering af 
virksomheder, som anmoder om at blive momsregistreret. Endvidere har Rigsrevisionen undersøgt SKATs 
tilrettelæggelse af den efterfølgende skatte- og afgiftsmæssige kontrol af virksomhederne i forbindelse med 
registreringen. Rigsrevisionen har lagt vægt på, at der gennemføres en ensartet og dækkende kontrol, da dette 
vil give SKAT et grundlag for at bedømme, om virksomhederne umiddelbart skal godkendes, eller om der 
eventuelt er risici forbundet med at lade dem registrere. Dette indebærer bl.a., at det kontrolleres, om 
virksomhederne er registreret for de afgifter, der svarer til deres produktionsforhold, om virksomhederne har 
restancer, samt om virksomhederne tidligere har været involveret i økonomisk kriminalitet. Endvidere bør 
SKAT i forbindelse med registreringen ved mistanke om momskarruselsvindel gennemføre kontrolbesøg, 
fordi nogle forhold kun kan afdækkes ved kontrolbesøg. 

 

E&S’ tilrettelæggelse af kontrol på grundlag af samarbejdsaftalen mellem SKAT og E&S 
27. Rigsrevisionen har undersøgt, om E&S gennemfører den kontrol, der er aftalt mellem SKAT og E&S. 

E&S overtog medio 2004 registreringen af virksomheder fra det daværende ToldSkat. SKAT og E&S 
indgik en samarbejdsaftale, hvoraf det fremgår, hvilken kontrol de 2 myndigheder skal gennemføre. 

 
28. Ifølge aftalen skal virksomheder, som ønsker at blive registreret, udfylde og indsende en 
registreringsblanket til E&S. E&S skal kontrollere, at de oplysninger, som er obligatoriske for 
virksomhederne at angive, er angivet på registreringsblanketten. E&S skal fx kontrollere, at der er angivet 
korrekt adresse og telefonnummer for virksomheden, og at virksomheden har angivet en eller flere afgifter, 
som virksomheden skal registreres for. Endvidere foretages der hos E&S en maskinel restance- og 
risikovisitering, der betyder, at virksomheder, som fx er i restance, automatisk overføres til en særlig 
sagsliste som grundlag for en nærmere kontrol hos SKAT. SKATs kontrol af sager på sagslisten er beskrevet 
i pkt. 35-41. Derudover sammenholder E&S de forskellige oplysninger for at vurdere, om der er 
sammenhæng i disse, fx at virksomhederne, som oplyser at have ansatte, også er registreret for A-skat og 
arbejdsmarkedsbidrag samt det særlige pensionsbidrag. 

 
29. På grundlag af kontrollen placerer E&S sagerne på henholdsvis en sagsliste og en venteliste inden 
oversendelse af sagerne til SKAT. For sager på sagslisten vurderer E&S, at der skal gennemføres yderligere 
kontrol af SKAT, fx fordi der er tvivl om afgiftspligten, eller fordi sagen maskinelt er blevet placeret på 
sagslisten hos E&S, jf. pkt. 28. 
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 Undersøgelsen har vist, at E&S’ kontrol er en formel kontrol af, at de krævede oplysninger er til stede 
på registreringsblanketten. Det er Rigsrevisionens vurdering, at tilrettelæggelsen af E&S’ kontrol, der følger 
samarbejdsaftalen, er tilfredsstillende.  

 

SKATs kontrol af sager på ventelisten 
30. Rigsrevisionen har undersøgt, om SKAT har retningslinjer for behandlingen af sager på ventelisten, og 
om retningslinjerne følges.  

 
31. Undersøgelsen har vist, at SKAT, Hovedcentret (tidligere Told- og Skattestyrelsen), har udmeldt til 
skattecentrene, at der for samtlige sager på ventelisten skal foretages en foreløbig risikovurdering.  

 E&S og SKAT har, fra anmodningerne modtages, til disse skal frigives, i alt 3 dage til behandling og 
kontrol af registreringsanmodninger fra virksomhederne. SKAT har inden for denne frist 7 arbejdstimer, 
regnet fra E&S’ afslutning af sagsbehandlingen, til at vurdere, om konkrete sager skal udtages til manuel 
sagsbehandling. 

 
32. Skattecentrene har oplyst, at fristen på 7 arbejdstimer til SKATs vurdering betyder, at nogle sager ikke 
når at blive vurderet systematisk, hvilket Rigsrevisionen ikke finder helt tilfredsstillende. Det er 
Rigsrevisionens vurdering, at de manglende risikovurderinger kan indebære en risiko for, at nogle 
virksomheder bliver registreret uretmæssigt. Ved at gennemføre systematiske risikovurderinger efter 
ensartede principper vil kontrollen kunne styrkes, så der er mindre risiko for, at virksomheder uretmæssigt 
bliver registreret. 

 
33. Skatteministeriet har oplyst, at SKATs kontrol af sagerne på ventelisten bliver understøttet af en 
automatisk restance- og risikovisitering. Dette betyder, at nogle sager automatisk bliver overført fra 
ventelisten til sagslisten, så SKAT får mulighed for at gennemføre en systematisk kontrol af sagerne. SKAT 
kan endvidere selv overføre sager fra ventelisten til sagslisten, hvilket giver SKAT mulighed for at vurdere 
sagen. Der er gennemsnitligt tale om 10-12 sager dagligt pr. skattecenter vedrørende oprettelse af nye 
virksomheder eller oprettelse af nye afgiftspligter til eksisterende virksomheder. Der er derfor ikke tale om 
en stor mængde af sager, som der skal foretages en risikovurdering på. 

 
34. Økonomi- og Erhvervsministeriet har anført, at kontroller, som er systematiske og generelle, bedst 
foretages som led i E&S’ registrering og kontrol samt ved automatiske/maskinelle opslag i relevante registre 
hos SKAT. Placeres kontrollen sammen med restancekontrollen, som i dag foretages af E&S, vil det 
arbejdsmæssigt kunne gøres i samme session og betyde en væsentlig serviceforbedring i forhold til de 
lovlydige virksomheder.  

 Det er Rigsrevisionens vurdering, at alle sager, herunder sager på ventelisten, systematisk bør vurderes 
for, om fx personer i virksomheden tidligere har deltaget i økonomisk kriminalitet. Dette vil efter 
Rigsrevisionens vurdering sikre en dækkende og tilstrækkelig kontrol, men Rigsrevisionen tager i øvrigt ikke 
stilling til opgavens placering.  

 

SKATs kontrol af sager på sagslisten 
35. Rigsrevisionen har ligeledes undersøgt, om der er opstillet retningslinjer for SKATs kontrol af sager på 
sagslisten, og om retningslinjerne følges.  

 
36. Ifølge retningslinjerne, jf. samarbejdsaftalen, skal alle sager på sagslisten kontrolleres. Undersøgelsen 
har vist, at SKAT har udarbejdet en overordnet forretningsgangsbeskrivelse for registreringskontrollen. 
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Skattecentrene har imidlertid fundet denne for generel, og nogle skattecentre har derfor udarbejdet egne 
retningslinjer. 

 SKAT kontrollerer alle sager, som oversendes på sagslisten. Undersøgelsen har vist, at SKATs kontrol 
ikke er ensartet og dækkende. Således kontrolleres det fx ikke i alle sager ved opslag i SKATs register over 
personer dømt for økonomisk kriminalitet (KINFO), om der er personer i virksomheden, der tidligere har 
deltaget i økonomisk kriminalitet. Derudover kontrolleres ikke i alle sager, om virksomhederne eventuelt 
anvender dækadresser. 

 Kontrollen kan styrkes ved at gøre denne mere ensartet og dækkende i forhold til SKATs erfaringer om 
risikofaktorer, fx brugen af dækadresser og eventuel tidligere deltagelse i økonomisk kriminalitet. 

 
37. Skatteministeriet har oplyst, at sagerne maskinelt bliver kontrolleret, bl.a. ved opslag i en række af 
SKATs registre, dog ikke SKATs register over personer dømt for økonomisk kriminalitet (KINFO), idet der 
ikke er lovhjemmel hertil. Hvis der blev skabt lovhjemmel til en maskinel samkøring med KINFO, ville 
kontrollen kunne udvides med en maskinel kontrol i alle sager mod KINFO.  

 Ministeriet har videre oplyst, at kontrollen af anvendelsen af dækadresser er et vanskeligt område, da 
det er svært at identificere og konstatere dækadresser, uden at der foretages fysisk kontrol på adressen. Der 
er dog en systemmæssig mulighed, som SKAT vil overveje nærmere, idet den maskinelle kontrol af sagerne 
kunne udvides med en kontrol mod et særligt adresseregister over kendte dækadresser. Dette ville i givet fald 
sikre, at registreringer med disse adresser ville blive overført og markeret på sagslisten til SKATs nærmere 
risikovurdering. 

 
38. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at SKAT vil overveje mulighederne for at udvide den 
maskinelle kontrol af sagerne med en kontrol mod et særligt adresseregister over kendte dækadresser. Det er 
endvidere Rigsrevisionens vurdering, at SKAT bør overveje mulighederne for at skabe lovhjemmel til at 
gennemføre en maskinel kontrol i alle sager mod KINFO. Dette ville efter Rigsrevisionens vurdering kunne 
styrke den samlede registreringskontrol.  

 
39. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at der er etableret et formaliseret samarbejde mellem SKAT 
og E&S vedrørende registreringskontrollen. Da myndighederne som udgangspunkt har 3 dage til at 
gennemføre registrering og kontrol, er der således behov for et tæt samarbejde og udveksling af 
informationer om virksomhederne for at sikre, at disse ikke registreres uretmæssigt. 

 
40. Undersøgelsen har derudover vist, at SKAT ikke i lovgivningen har direkte adgang til at søge 
oplysninger om personer, som af politiet er mistænkt for økonomisk kriminalitet. SKAT kan udelukkende 
rette henvendelse til politiet og anmode om oplysninger fra politiets registre om konkrete personer og 
selskaber. I hvert enkelt tilfælde er det herefter op til politiets vurdering, om oplysningerne kan videregives 
til SKAT. 

 
41. Det er Rigsrevisionens vurdering, at SKATs registreringskontrol kan styrkes, hvis det blev muligt for 
SKAT direkte at kontrollere alle ansøgeres registrering i forhold til politiets oplysninger om mistænkte for 
økonomisk kriminalitet. Dette vil imidlertid kræve en lovændring. Formålet hermed er at sikre, at personer, 
som hos politiet er mistænkt for økonomisk kriminalitet, underkastes en særlig dybtgående kontrol.  

 
Stedlig kontrol 
42. SKAT har givet udtryk for, at der er en række kendte risikofaktorer ved momskarruselsvindel. Disse 
faktorer vedrører fx, om virksomhederne er registreret under de rigtige brancher, hvem der reelt står bag 
virksomhederne, herunder om der er indsat stråmænd i virksomhederne, samt om der finder reel handel sted. 
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Forholdene kan være indikationer på momskarruselsvindel. SKAT har oplyst, at risikoen for 
momskarruselsvindel i disse tilfælde bedst kan afdækkes ved kontrolbesøg. 

 
43. Undersøgelsen har vist, at SKAT kun i få tilfælde gennemfører kontrolbesøg i nye virksomheder i 
forbindelse med registrering. Det er Rigsrevisionens vurdering, at flere kontrolbesøg kan virke præventivt, 
hvis risikoen for at blive opdaget er større. 

 Skatteministeriet er enig i, at kontrolbesøg i forbindelse med momsregistrering kan virke forebyggende 
for svindel hos de besøgte virksomheder. Ifølge ministeriet bør kontrollen være baseret på en vurdering af 
risikoen for svindel og på, om et kontrolbesøg i det enkelte tilfælde kan give afgørende ny viden.  
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Bilag!40!–!Etik!&!Troværdighed,!Etiske!rammer!for!statsautoriserede!revisionsvirksomheder!

og!deres!medarbejdere!

Indhold 
•Forord 
•Troværdighed 
•Grundlaget for troværdighed 
•Revisors erklæringer 
•Integritet og objektivitet 
•Professionel kompetence 
•Fortrolighed 
•Professionel adfærd 
•Uafhængighed 
•Tekniske standarder 
•Ansvarlighed 
•Honorar 
•Kommunikation 
•Etiske publikationer fra FSR 

 
Forord 
Folderen – Etik & Troværdighed – er udarbejdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer med det 
formål at skabe kendskab til og opmærksomhed omkring de særlige krav, som lovgivningen og 
internationale standarder m.m. stiller til revisors etik. 

Der er tale om krav, som har til formål at sikre offentlighedens tillid til revisors troværdighed. 

Etikreglernes betydning for revisors troværdighed forudsætter et bredt, offentligt kendskab til de 
overordnede principper, som kan stilles til revisors etiske adfærd. 

Vi håber nærværende folder kan medvirke hertil. 

 
Januar 2007 
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 

 
Efterfølgende er en forenklet beskrivelse af de væsentligste af de bestemmelser, der under ét kan benævnes 
som etiske rammer for revisorer. Beskrivelsen er af orienterende art og kan ikke anvendes som et konkret 
grundlag for de gældende og i sin helhed meget omfattende og detaljerede regler.  

Når udtrykket „revisor“ anvendes, er det i det efterfølgende, hvis ikke andet fremgår af sammenhængen, et 
fælles udtryk for revisor og revisionsvirksomheden og dennes medarbejdere. 

 
Troværdighed - Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant 
Revisors primære opgave er at give øget troværdighed til regnskaber og økonomiske opgørelser, som revisor 
erklærer sig om. 

Revisor yder herudover assistance og rådgivning inden for de områder, hvor revisionsvirksomheden har 
særlig kompetence. 

Ved udøvelse af sin primære opgave skal revisor, som offentlighedens tillidsrepræsentant, varetage hensynet 
til virksomhedens omverden, herunder aktionærer, medarbejdere, myndigheder, kreditorer og investorer.  
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Grundlaget for troværdighed - Etiske rammer 
Revisor skal opfylde lovgivningen og gældende faglige standarder, herunder krav om etisk adfærd, som 
omfatter principper om 
•integritet 
•objektivitet 
•professionel kompetence 
•fortrolighed 
•professionel adfærd. 

Revisor skal herudover bl.a. følge gældende tekniske standarder og regler om ansvarlighed, 
honorarberegning og kommunikation. 

Resultatet af revisors arbejde skal ved revision o.l. udtrykkes i en erklæring. 

Regler og krav til revisor findes i den danske lovgivning, EU’s 8. direktiv, FSR’s vedtægter, FSR’s 
retningslinjer for revisors etiske adfærd og IFAC’s Code of Ethics. 

 
Revisors erklæringer - Tydelige og forståelige 
Revisor skal være uafhængig ved udøvelse af sin primære opgave, det vil sige i tilfælde, hvor revisor har 
foretaget revision og erklærer sig om et regnskab eller lignende.  

Revisor skal tage forbehold for rigtigheden, hvis et regnskab – efter revisors opfattelse – ikke er retvisende 
eller ikke opfylder lovgivningen eller andre gældende bestemmelser. 

Foretages der ikke revision, men yder revisor assistance med udarbejdelse af regnskaber o.l. skal revisor i en 
erklæring beskrive karakteren af sin assistance og tydeligt oplyse, at revisors assistance ikke giver grundlag 
for en udtalelse om, hvorvidt regnskabet er retvisende. 

Bliver revisor gennem sit revisions- eller assistance- arbejde opmærksom på væsentlige fejl og/eller 
indikationer herpå, skal revisor undersøge forholdet, og hvis kendte fejl og mangler ikke rettes i regnskabet, 
skal revisor give oplysninger herom i sin erklæring på regnskabet. 

 
Integritet og objektivitet - Gælder for alle revisorer 
Revisor skal være redelig, ærlig og objektiv i alle forretningsmæssige sammenhænge. 

Revisor skal være upåvirket af private og forretningsmæssige interesser og holdninger og skal undgå 
relationer, der kan give anledning til forudindtagethed, partiskhed eller påvirkning fra andre. 

Revisor må ikke give eller modtage gaver eller tjenester, der med rette kan opfattes som en trussel mod 
revisors objektivitet. 

Vurderer revisor, at en opgave ikke kan løses på et objektivt grundlag, skal revisor fratræde opgaven. 

Kravet om integritet og objektivitet gælder, uanset om revisor yder revision eller assistance og rådgivning, 
og omfatter alle ansatte i revisionsvirksomheden samt revisorer ansat hos det offentlige eller i en 
erhvervsvirksomhed. 

 
Professionel kompetence - Revisor skal være fagligt kompetent 
Revisor skal have bestået en eksamen på kandidatniveau, omfattende bl.a. økonomi, regnskab, revision og 
erhvervsjura. 

Revisor skal efter mindst 3 års praktik dokumentere praktisk kompetence ved en eksamen over for 
Revisorkommissionen. 

Revisor er forpligtet til og skal kunne dokumentere deltagelse i vedvarende efteruddannelse. 

Revisor skal udføre sit hverv med fornøden omhu og i overensstemmelse med gældende faglige og 
professionelle standarder. 
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Revisor skal ved planlæggelse og udførelse af revisionsopgaver udvise professionel skepsis og herunder 
overveje pålideligheden af anvendte informationer og oplysninger. 

Revisor må kun påtage sig opgaver, som revisor har den fornødne uddannelse og erfaring til at løse. 

 
Fortrolighed - Revisor har tavshedspligt 
Revisor og revisors medarbejdere er omfattet af straffelovens bestemmelser om særligt betroedes 
tavshedspligt. Revisor og dennes medarbejdere er også omfattet af lovgivningens regler om misbrug af 
insider-viden. 

Udgangspunktet for en effektiv revision er, at alle klientoplysninger er tilgængelige for revisor, og at 
oplysninger ikke bevidst tilbageholdes. 

Der er derfor behov for høj tillid til, at revisor ikke videregiver eller misbruger fortrolige oplysninger. 

Tavshedspligten gælder også, hvor revisor alene yder assistance eller rådgivning, og er også gældende efter, 
at revisor er fratrådt opgaven. 

Domstolene kan – hvis der vedrørende konkrete forhold foreligger særlig begrundelse herfor – ophæve 
revisors tavshedspligt. 

Som generalforsamlingsvalgt revisor har revisor pligt til at underrette en klients ledelse om økonomisk 
kriminalitet begået af medlemmer af virksomhedens ledelse. Berigtiger ledelsen ikke forholdet inden 14 
dage, er revisor forpligtet til at underrette myndighederne. 

Revisor skal foretage straks-anmeldelse, hvis revisor vurderer, at underretning af den samlede ledelse ikke 
vil stoppe kriminaliteten. 

Revisor har – uanset om der er tale om en revisions- eller rådgivningsopgave – pligt til at anmelde formodet 
kriminalitet, omfattende hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, uden at underrette klienten 
herom. 

 
Professionel adfærd - For revisor er privat ikke kun privat 
Revisor skal i sin personlige og forretningsmæssige adfærd, herunder også uden for revisorerhvervet, undgå 
forhold, som kan medvirke til at nedsætte revisors eget eller revisorstandens omdømme og derved svække 
offentlighedens tillid til, at revisor kan varetage opgaven som offentlighedens tillidsrepræsentant på 
forsvarlig måde. 

Revisor må ikke fremsætte overdrevne udtalelser om ydelser, der tilbydes, eller om de kvalifikationer og den  
erfaring, revisor besidder. 

Lovgivningen omfatter for revisor regler om rådighed over eget bo, forfalden gæld til det offentlige og 
skærpede strafferetlige bestemmelser. 

I FSR’s vedtægter er der bestemmelse om eksklusion ved utilbørlig adfærd. 

Revisionsvirksomheden skal organiseres, så der er kontrol med, at enkeltpersoner i revisionsvirksomheden 
udfører deres opgaver i overensstemmelse med lovgivningens og de for revisionsvirksomheden gældende 
regler. 

Det er en etisk forpligtelse for ansatte i en revisionsvirksomhed at medvirke til, at virksomhedens ledelse 
oplyses om væsentlige faglige eller etiske forhold, som efter den ansattes opfattelse ikke løses 
tilfredsstillende. Revisionsvirksomheden skal sikre, at dette kan ske under betryggende forhold for den 
enkelte medarbejder. 

 
Uafhængighed - Ved afgivelse af revisionserklæringer skal revisor være uafhængig 
Offentlighedens tillid til revisionserklæringer forudsætter, at revisor er uafhængig, men ingen – heller ikke 
revisor – er uafhængig af alt og alle. 
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Uafhængighed skal derfor afgøres ud fra en vurdering om, hvorvidt en velinformeret udenforstående person i 
en given situation vil være i tvivl om revisors uafhængighed. 

Den udenforstående person forudsættes bekendt med de sikkerhedsforanstaltninger (safeguards), revisor har 
etableret for at imødegå trusler mod uafhængigheden. 

Revisor skal altid overveje, om assistance- og rådgivnings- ydelser udgør en trussel mod uafhængigheden, og 
skal kunne dokumentere sine overvejelser og etablerede sikkerhedsforanstaltninger. 

Der kan foreligge trusler, over for hvilke der ikke kan opstilles tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. 
Revisor skal i så fald fratræde opgaven. 

Efter revisorlovens bestemmelser foreligger sådanne trusler altid ved særlige familie-, forretnings- og 
investeringsmæssige samt økonomiske forbindelser. 

For virksomheder af særlig offentlig betydning, herunder børsnoterede virksomheder, gælder skærpede 
bestemmelser til revisors uafhængighed bl.a. omfattende begrænsning af revisors regnskabsmæssige 
assistance og krav om underskrivende revisors fratræden (rotation) efter 7 år. 

 
Tekniske standarder - Fælles internationale standarder 
Revisor skal udføre 
•revisionsopgaver 
•assistanceopgaver 
•rådgivningsopgaver 

i overensstemmelse med gældende faglige standarder.  

Revisor skal tydeligt oplyse, hvis regnskaber og økonomiske opgørelser, som revideres, ikke er i 
overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder for god regnskabsskik. 

Det tekniske grundlag for revisors arbejde er primært  
•revisorlovgivningen 
•internationale revisionsstandarder (ISA’er)  
•årsregnskabsloven 
•internationale regnskabsstandarder (IFRS) 

De internationale, tekniske standarder og heraf afledte danske standarder skal lægges til grund, med mindre 
national lovgivning kræver andre regler anvendt. 

 
Ansvarlighed - Revisor er ansvarlig for kvaliteten af sit arbejde 
Revisionsvirksomheden har gennem krav til kvalitetsstyring et ansvar for, at revisionsvirksomhedens enkelte 
revisorer overholder lovgivningen og gældende faglige standarder. 

Revisor skal udarbejde arbejdspapirer, der er tilstrækkelige til at give en samlet forståelse af den 
gennemførte revision. 

Der er gennem Revisortilsynet en offentlig kvalitetskontrol med revisors revisionsarbejde, og medlemmer af 
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer er herudover underlagt en foreningskontrol med assistance- og 
rådgivningsarbejde. 

Spørgsmål om kvaliteten af revisors arbejde og rådgivning kan stilles til foreningens Responsumudvalg. 

Klager over revisors arbejde i forbindelse med revisionsopgaver kan afgøres af det i.h.t. lovgivningen 
nedsatte Disciplinærnævn. 

Erstatningskrav kan indbringes for domstolene. 

Revisor skal i forbindelse med revisionsopgaver være forsikret mod erstatningsansvar. Det lovpligtige 
forsikringskrav er maksimeret efter særlige regler.  
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Honorar - Revisor skal kunne begrunde sin honorarberegning 
Revisor skal føre en oversigt over arbejdets art og de enkelte medarbejdergruppers timeanvendelse. 

Ved erklæringsopgaver, hvor revisor udtaler sig om et regnskab eller lignende, må revisor alene gøre sit 
honorar afhængigt af arbejdets omfang, og revisors honorar skal være rimeligt. 

Erklæringsopgaver skal udføres med nøjagtighed og den hurtighed, som deres beskaffenhed tillader. 

Specialafdelinger i revisionsvirksomheden kan beregne honorar efter resultatet – forudsat at ingen personer i 
afdelingen er knyttet til en erklæringsopgave hos klienten. 

Hvis revisor modtager eller betaler anvisningshonorar eller lignende, skal klienten oplyses herom. 

Revisionshonoraret må ikke påvirkes eller bestemmes af levering af yderligere tjenesteydelser til den 
virksomhed, der revideres. 

Spørgsmål om revisors honorarberegning kan af klienten indbringes for FSR’s Responsumudvalg 

Revisor skal – uanset aftale om et revisionshonorars størrelse – udføre revisionsarbejdet i overensstemmelse 
med god revisionsskik. 

 
Kommunikation - Fornøden omhu og hurtighed 
Revisor skal ved accept af en revisionsopgave aftale opgavens indhold og vilkår. 

Aftalen kan omfatte retningslinjer for assistance og rådgivningsopgaver. 

Aftalen skal dokumenteres i et aftalebrev eller på anden passende måde. 

Overordnet refererer revisor til generalforsamlingen og bestyrelsen, herunder til en evt. revisionskomite. 

Ved revisionsopgaver skal revisor føre en revisionsprotokol, som over for bestyrelsen beskriver resultatet af 
revisors arbejde. 

Revisors skriftlige kommunikation til den daglige ledelse kan ske gennem management letters. 

Revisors kommunikation med ledelsen må ikke kompromittere revisionens effektivitet ved at gøre 
revisionshandlingerne forudsigelige for ledelsen og ansatte i den reviderede virksomhed. 

Revisor skal med fornøden omhu og hurtighed oplyse ledelsen om væsentlige forhold, som revisor bliver 
bekendt med. 

I revisionsprotokollen skal revisor i henhold til lovgivningen berette om arten og omfanget af de udførte 
revisionsarbejder og konklusionen herpå. 

 
Etiske publikationer fra FSR 
•Retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for  
revisorer), marts 2005, revideret december 2006 
•Revisors uafhængighed ved udførelse af assistance  
og rådgivningsopgaver for små og mellemstore  
erklæringsklienter, juli 2006 
•Etiske dilemmaer, februar 2007 
•Professionsetik for revisorer, lærebog, februar 2007 
 
 !
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Bilag!41!–!Søgning!i!Revisornævnet!

Søgning foretaget i februar 2013 

 
 !
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Bilag!42!–!Plancher!fra!undervisning!i!revision2!på!CBS!

  

   

  
 !
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Bilag!43!–!Vejen!ud!af!forventningskløften:!Kommunikation!og!handling!

Den engelske revisorforening, ACCA, har gennemført en analyse af offentlighedens tillid til revisorerne. 
Analysen identificerer et tillidsgap. Analysen bekræfter en af revisorbranchens største udfordringer, den 
såkaldte forventningskløft - at offentlighedens opfattelse af, hvad revisor er forpligtet til at udføre af 
handlinger i forbindelse med sin revision, går langt videre, end det revisor rent faktisk er forpligtet til at gøre. 
Konsekvensen er, at der lægges mere i revisionen og revisors påtegning af regnskabet, end der er grundlag 
for. 

Hvordan er det kommet dertil? Revisorbranchen har historisk set ikke haft tradition for at være udfarende og 
kommunikerende. Det har i høj grad været en lukket kultur med fokus på relationen til den enkelte kunde 
snarere end den bredere offentlighed. 

Det er der lavet om på – både i firmaerne og foreningen. I foreningen har vi særligt prioriteret dialogen med 
offentligheden, politikerne og embedsmændene. Fokus er på at få fortalt, at revisorerne årligt reviderer 
næsten 200.000 virksomheder og dermed de facto er mange virksomheders foretrukne og betroede rådgiver. 
Men helt centralt for os er at fokusere på revisorernes kernerolle som offentlighedens uafhængige 
tillidsrepræsentant. 

Det er ikke en nem opgave. Det eneste, offentligheden ser, er revisors påtegning af regnskabet. Alle 
handlingerne bag, alle de fejl, revisor retter og korrigerer, dialogen med virksomhedens ledelse - alt sammen 
er usynligt for offentligheden, men ikke desto mindre meget væsentligt for påtegningen. Det er baggrunden 
for, at vi i foreningen har gennemført en række analyser, som synliggør nogle af de handlinger, revisor 
foretager i forbindelse med revisionen, og som blandt andet viser, hvor mange gange revisor rent faktisk 
hejser flaget i form af en supplerende oplysning eller et forbehold. Det sker mellem 30.000 og 40.000 gange 
om året. Det er ganske meget. Det handler om at få fortalt, hvordan revisorerne skaber værdi for samfundet – 
og herunder revisorernes rolle i forhold til den økonomiske genopretning og revisorernes bidrag i forhold til 
at skabe økonomisk vækst. 

Men analyser gør det ikke alene. Branchen er nødt til at være proaktiv og sætte dagsorden. Branchen skal gå 
forrest og selv italesætte de udfordringer, der helt naturligt altid vil være - verden står ikke stille, og 
revisorbranchen skal naturligvis tilpasse sig. Eksempelvis når det gælder revisor uafhængighed, hvor der fra 
politisk hold har været stillet spørgsmål ved, om revisorerne nu også har været kritiske og skeptiske nok i 
deres revision. Branchen er ikke tjent med at stille sig fornærmet i hjørnet med korslagte arme og påstå, at 
der ikke er noget at komme efter. Heller ikke, hvis det skulle være tilfældet. Perception is reality - og hvis 
offentligheden og politikerne ser et problem, så må man forholde sig aktivt til det. Forklare fakta, vise 
handling og spille aktivt ind med konkrete forslag.  

Den er den strategi, vi forfølger i FSR - danske revisorer. Tag f.eks. EU-kommissionens indgreb mod 
revisorbranchen, som alene beror på ikke-dokumenterede påstande om, at der er et generelt problem med 
revisors uafhængighed. Vi har valgt den konstruktive og dialogsøgende tilgang. Forklaret fakta og forsøgt at 
udrede de misforståelser, som der helt klart er. Haft tæt dialog med politikere. Anvist alternative løsninger. 
Og vi tror på, at det bærer frugt.  

Revisorbranchen - både herhjemme og internationalt - har taget syvmileskridt ind i den kommunikerende 
virkelighed gennem de seneste år. Den nye analyse fra den engelske revisorforening er netop et udtryk for, at 
branchen tager "tyren ved hornene". Og det er den rigtige vej at gå.!  
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Bilag!A!–!Interview!med!SKAT!

Lydfil fra interview med SKAT vedlagt  
 

Bilag!B!–!Interview!med!SØK!

Lydfil fra interview med SØK vedlagt  
 

Bilag!C!–!Interview!med!Momsekspert!

Lydfil fra interview med Momsekspert vedlagt  
!

Bilag!D!–!Mailkorrespondance!med!FSR!

 


