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Tabte retssager koster Skat formue
Virksomheder får medhold i, at de betaler for meget i moms.
AF MICHAEL LUND
Hvert år fosser et trecifret millionbeløb ud af den danske statskasse, fordi Skat taber store og principielle
retssager om, hvor meget fìrmaer skal betale i moms.
Når Skat taber sagerne og derved skal refundere momsen, har virksomhederne krav på at få betydelige
renter oven i beløbet. Og det kan mærkes i statskassen: I de første to måneder aÍ 2011 måtte Skat således
slippe over 92 millioner kroner alene i renter som følge af de tabte momssager.

I 2010 blev der

samlet udbetalt 350 millioner kroner, viser tal fra Skat.

Steget betragteligt på få år
>Det er desværre en udgift, der ikke kan undgås, eftersom momssagerne bliver stadig større og mere
principielle og desuden er længere tid undervejs i retssystemet<, siger Steffen Normann Hansen, der er
produktionsdirektør i Skat.
Rentegodtgørelserne er steget betragteligt på få år.
Tilbage i 2005 blev der eksempelvis blot udbetalt 55 millioner kroner samlet i rentegodtgørelser.

Den blinde tiltro er gået fløjten
Flere momseksperter fortæller, at virksomheder i stigende grad nægter at følge Skats afgørelser og i stedet
får sagerne prøvet.
>Tidligere accepterede man i vid udstrækning Skats afgørelser, men den blinde tiltro er gået fløjten.
Virksomhederne hyrer dygtige momsrådgivere, ofte tidligere ansatte i Skat, der nøje vurderer Skats
afgørelser og ikke er bange for at efterprøve sagerne. Og statistikkerne viser jo, at Skat ofte taber
sagerne(, siger Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, advokat med speciale i momssager.
De største sager ender ved EU-domstolen
På fem år er antallet af momssager ved Landsskatteretten steget med 22 procent. De største sager ender
ved EU-domstolen.
I en principiel dom fra 2008 slog EU-domstolen fast, at Skat uretmæssigt havde opkrævet moms af
virksomheders bespisning af forretningsforbindelser. Det har fået hundreder af virksomheder til at gøre
millionkrav gældende over for Skat.

>Vi vil efter min vurdering se flere af den slags sager fremover<, siger Elsebeth Hjortshøj Rasmussen.

Renterne vokser dag for dag
Eksperterne undrer sig over, at Skat ofte er længe om at betale momsen tilbage.
>Der kan gå halve og hele år, fra der ligger en kendelse, til virksomheden får beløbet, og det betyder, at
renterne vokser dag for dag<, siger Lars Loftager Jørgensen, partner og momsekspert i revisionsselskabet
Deloitte.
>Den eneste forklaring, jeg kan fà øje pâ, er manglende prioriteringer af tilbagebetalingssagerne eller
mangel på ressourcer i Skat<<, siger han. Elsebeth Hjortshøj Rasmussen mener, at >Skat kunne stramme

op(:
>Skat har sparet på personale, så der i dag er for få medarbejdere ansat til at varetage et meget
kompliceret stof<.

SF: Det er en skandale
SF's skatteordfører Jesper Petersen har stillet en stribe spørgsmål om sagen til skatteminister Peter
Christensen (V). Han kalder det >en skandale, at skatteministeren sløser med skattekronerne<.

Dskat har ikke ressourcer nok til at få afsluttet sagerne korekt og i ordentlig tid<.
Skatteminister Peter Christensen (V) ønskede ikke i går at kommentere tallene, men henviser til Skat, hvor
produktionsdirektør Steffen Normann Hansen afuiser, at Skat behandler momssagerne for langsomt:
>rl mange af sagerne er der tale om skøn og ikke sort-hvid jura. Derfor er det helt naturligt, at sagerne skal
vurderes af en domstol. Så snart der foreligger en kendelse, der går os imod, sørger vi for at få udbetalt

pengene(.
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