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Bekæmpelse af momssvig: "Tiden er inde til at 
optrappe indsatsen" siger EU-revisorerne  
Det nuværende EU-system for bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig er ikke 
tilstrækkeligt effektivt, og det påvirkes negativt af manglen på sammenlignelige data og 
indikatorer, fremgår det af en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret. I henhold til 
revisorerne har EU en lang række værktøjer til bekæmpelse af momssvig inden for 
Fællesskabet, men nogle af disse skal styrkes eller anvendes mere konsekvent. En forbedring af 
systemet vil kræve en indsats fra medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Europa-
Kommissionen. 

Momssvig er ofte knyttet til organiseret kriminalitet. Ifølge Europol kan 40-60 milliarder euro af 
medlemsstaternes årlige tab af momsindtægter tilskrives organiserede kriminelle grupper. Da 
eksport af varer og tjenesteydelser fra en EU-medlemsstat til en anden er fritaget for moms, kan 
kriminelle på svigagtig vis unddrage sig betaling af moms i begge lande. Det fører ikke alene til 
indtægtstab for de pågældende lande, men også for EU.  

"Under revisionen blev der konstateret betydelige svagheder, som viser, at systemet ikke er 
tilstrækkeligt effektivt. Disse svagheder skal afhjælpes" udtaler Neven Mates, det medlem af 
Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen.  

Revisorerne besøgte fem medlemsstater: Tyskland, Italien, Ungarn, Letland og Det Forenede 
Kongerige. De konstaterede, at: 

• der ikke er effektive krydskontroller mellem told- og skatteoplysninger i de fleste af de besøgte 
medlemsstater 

• der udveksles momsoplysninger mellem medlemsstaternes skattemyndigheder, men at der er 
problemer med oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed og rettidighed  

http://www.eca.europa.eu/�


DA 

 
 
 

 

2 

• der mangler samarbejde, og der er kompetenceoverlapning hos de administrative, juridiske og 
retshåndhævende myndigheder.  

I ét tilfælde sendte en medlemsstat en fejlmeddelelse om et forkert momsnummer mere end to 
år og fem måneder for sent, siger revisorerne. Italien var den eneste af de besøgte 
medlemsstater, der havde automatisk kontrol af momsnumre i de elektroniske 
fortoldningssystemer.  

Hverken Europol eller OLAF (EU's kontor for bekæmpelse af svig) har adgang til oplysninger fra 
medlemsstaternes netværk for bekæmpelse af svig eller fra udveksling af momsoplysninger.  

Anbefalinger 

Beføjelsen til at godkende og gennemføre nye retlige foranstaltninger ligger primært hos 
medlemsstaterne. Revisorerne fremsætter derfor anbefalinger til Europa-Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet.  

Kommissionen bør foreslå lovgivningsmæssige ændringer, der gør det muligt at foretage effektiv 
krydskontrol mellem told- og momsoplysninger. 

Endvidere bør Kommissionens overvågning af medlemsstaterne have fokus på at forbedre 
rettidigheden af deres svar på anmodninger om oplysninger og pålideligheden af oplysningerne i 
momsinformationsudvekslingssystemet. 

Endelig bør den tage initiativ til at etablere et fælles system til indsamling af statistikker om 
momssvig inden for Fællesskabet og tilskynde medlemsstaterne til at afhjælpe svagheder ved 
Eurofisc og i højere grad at koordinere deres regler om omvendt betalingspligt (hvor det er 
kunden og ikke leverandøren, der skal svare moms).  

Med henblik på at bekæmpe ulovlige aktiviteter mere effektivt bør Rådet godkende 
Kommissionens forslag om leverandørers solidariske hæftelse for momstab i 
bestemmelsesmedlemsstaten og bemyndige Kommissionen til at forhandle og indgå aftaler om 
gensidig bistand med de lande, hvor de fleste udbydere af digitale tjenester er etableret.  

Europa-Parlamentet og Rådet bør medtage moms i direktivet om bekæmpelse af svig og 
forordningen om den europæiske anklagemyndighed og give OLAF klare beføjelser og værktøjer 
til at efterforske momssvig inden for Fællesskabet. 
 

 

Særberetning nr. 24/2015 "Bekæmpelse af momssvig inden for Fællesskabet: Der er behov for mere 
handling" foreligger på 23 EU-sprog. 

 


