
Mere tid til din forretning

Når du sælger varer eller ydelser til virksomheder i andre EU-lande, så er det dit ansvar at kontrollere, 

at de momsnumre, som dine kunder oplyser, er korrekte og gyldige. Hvis det ikke er tilfældet, kan 

Skatte styrelsen pålægge dig at betale den manglende moms selv. Det kan blive til rigtig mange penge.

Processen med at kontrollere momsnumre er manuel og tidskrævende, og skal gentages månedligt 

eller hvert kvartal. Hvis du har et stort kundekartotek, vil denne kontrol trække mange ressourcer 

ud af din økonomiafdeling. Ressourcer, som sikkert kunne bruges bedre og mere effektivt.

Med et abonnement på Beierholms momsrobot kan du med ganske få klik sende din liste over udenlandske  

kunders momsnumre til fuldautomatisk kontrol. Robotten udfører kontrollen, og du får en færdig-

formateret rapport retur, som fokuserer på eventuelle problemer, som skal håndteres. Robotten 

kontrollerer også adresse oplysningerne i de officielle registre, sammenholder dem med dine egne 

oplysninger og påpeger mulige fejl eller mangelfulde oplysninger.

Automatiseret kontrol af EU-momsnumre
  med Beierholms kontorrobot



Fordele:
• Din økonomiafdeling undgår en gentagen proces uden særlig værdiskabelse,  

og sparer tid, som kan anvendes til andre og mere værdiskabende opgaver.

• Der kræves ingen installation hos dig, og robotten er uafhængig af dine systemer.

• Der kræves ingen teknisk viden eller indsigt. Du kommunikerer med robotten  
ved hjælp af standard Excel-ark og e-mail.

• Robotten er til rådighed 24/7, og du kan kalde på den præcis når du har behov.

• Abonnementet inkluderer fri brug af robotten (dog underlagt en ”fair use”-klausul*)

 
Kontakt Beierholm Rådgivning & Salg på raadgivning@beierholm.dk,  
eller hør nærmere hos din Beierholm-revisor.

* Fair use: Max. 100 forespørgsler/filer med i alt max. 10.000 momsnumre pr. år.

www.beierholm.dk

Pris 
179 kr. pr. måned og  
2.000 kr. i oprettelse.

Du udfylder en Excel-skabelon med 
alle de informationer, du har behov 
for at kontrollere. Informationen 
kan indtastes manuelt eller ud-
trækkes fra økonomisystemet.

Robotten analyserer indholdet  
og udfører kontrol af alle listede 
momsnumre, navne og adresser.

Rapporten sendes retur til dig i 
en e-mail direkte fra robotten.

Den udfyldte Excel-skabelon sendes  
i en e-mail direkte til robotten.

Robotten genererer en rapport, som 
giver hurtigt overblik og identificerer 
kunder, som der er behov for at 
mennesker undersøger nærmere.


