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1. Indledning

1. Indledning

Velkommen til “Moms og momsfradrag”. Formålet med bogen er 
at forklare, hvordan momssystemet fungerer for de iværksættere, 
selvstændige og kommende bogholdere, som kun har lille eller slet 
ingen erfaring med moms i forvejen.

Det er ikke en udtømmende momsbog men en – emnet taget i 
betragtning – kortfattet vejledning i de mest almindelige regler og 
de spørgsmål, som dukker op i de fleste virksomheder om moms.

Hvis du leder efter en mere fyldestgørende momsvejledning, kan 
du få den gratis på SKATs hjemmeside. “Den juridiske vejledning” 
indeholder også momsvejledningen – og det er et skrift på mange 
tusinde A4-sider, som bliver opdateret to gange om året.

Bogen her handler om moms i forbindelse med køb og salg af 
almindelige varer og ydelser i Danmark og udlandet. Særregler og 
mange henvisninger til afgørelser og domme kan du finde i SKATs 
juridiske vejledning, hvor der er nogle udmærkede afsnit om f.eks. 
ammekøer, moms af intimmassage og den momsmæssige behand-
ling af dødsattester.

Selvom vi gerne vil have mange eksempler med på denne begræn-
sede plads, har vi forsøgt at holde os til emner, som er af almen 
interesse. For selvom reglerne skulle være enkle, er de det ikke. 
SKAT har lavet en undersøgelse, hvor 40 % af virksomhederne 
havde fejl i momsafregningerne. 40 %! Men størstedelen af fejlene 
er helt forståelige. Det er kun et mindretal, som bevidst forsøger at 
snyde med momsen – og de kender så reglerne udmærket. Størstede-
len af de virksomheder, som SKAT fandt fejl hos var virksomheder, 
som gerne ville løse momsopgaven korrekt – men som bare ikke 
kunne gennemskue alle reglerne. Der er derfor stor sandsynlighed 
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for, at du på et tidspunkt møder et emne, som er specielt for din 
virksomhed – og da foreslår vi, at du ringer til SKAT for at forhøre 
dig.

Men indtil da: God fornøjelse med læsningen og procentregningen.

Anette Sand og John Hannover
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2. Momsregistrering og momsord

2. Momsregistrering og momsord

Moms er en merværdiafgift – eller en forbrugsskat – som vi lægger 
på varer og ydelser, som sælges til Danmark og nogle gange også, 
når vi sælger til udlandet.

I øjeblikket er momsen 25 %. Det betyder, at der skal lægges 25 % 
oveni salgsprisen på en vare eller ydelse, når den sælges. Det er sæl-
gerens ansvar, at momsen bliver lagt oveni prisen, og at den bliver 
afregnet til SKAT.

For at sikre, at det ikke har betydning for momsens størrelse, om 
den købes direkte hos producenten eller går gennem flere led, kan 
virksomheder trække købsmomsen fra, når de køber varer eller 
ydelser, som har forbindelse med deres momspligtige salg.

Man bliver som erhvervsdrivende momsregistreret hos Erhvervs-  
og Selskabsstyrelsen. Det gøres ved hjælp af en elektronisk ind-
beretning på virk.dk. Det er ikke nødvendigt at registrere sig og 
afregne moms, før man har en omsætning – eller kan se, at omsæt-
ningen vil løbe op på 50.000 kr. inden for 12 på hinanden følgende 
måneder, altså inden for et år. For kunstnere er grænsen 300.000 kr. 
Læs mere om kunstnermoms senere i bogen. Dog må man gerne 
registrere sig før grænsen er nået – og det kan være en fordel, hvis 
man eksempelvis er i en etableringsfase, hvor der er flere udgifter 
end indtægter, og hvor man derfor får refunderet moms – altså har 
negative momsafregninger.

Ved registrering forpligter man sig for en periode af 24 mdr. Man 
kan derfor ikke afregistrere og forsætte virksomhed uden moms 
inden for den periode, men man kan naturligvis ophøre som virk-
somhed og dermed afslutte momsregistreringen.
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Hvis du ikke har mange etableringsudgifter, kan det måske ikke 
betale sig at blive momsregistreret, før de 50.000 kr. er nået. Det 
gælder især, hvis du sælger til private forbrugere, som ikke kan 
trække momsen fra nogen steder og som derfor kan få varen 
billigere. Her vil du så have en konkurrencefordel. Du kan også 
lade kunden betale det samme for varen, som de er vant til, og din 
indtjening vil derfor være større end dine konkurrenters.

Det er dog vigtigt at forstå, at pligten til at lade sig momsregistrere 
indtræder lige så snart, at man kan forvente at omsætte for over 
50.000 kr. over en 12 måneders periode. Undlader man at lade sig 
registrere, hvis man burde have kunnet forudse dette, så kan SKAT 
pålægge dig moms af alt det, du har solgt uden moms – og du kan 
få en bod på et tilsvarende beløb.

Rådet må være, at du lader dig momsregistrere så snart du kan for-
udse, at du formentlig vil omsætte for 50.000 kr. på 12 måneder – 
og det kunne for eksempel være, når du sælger for ca. 3.500 kr. om 
måneden og du har en stigende omsætning.

Det er vigtigt også at forstå, at grænsen på 50.000 kr. er omsætning 
og ikke indtjening.

Her er et eksempel på en beregning af din indtjening som momse-
gistreret og ikke-momsregistreret. Vi regner med, at kunden skal 
betale den samme pris for varen, fordi det er en forbruger, som er 
ligeglad med, om pengene lander hos SKAT eller hos dig:

Ikke momsregistreret:

Varesalg 48.000
Varekøb inkl. ikke fradragsberettiget moms -25.000
Bundlinjen, ikke momsregistreret 23.000
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2. Momsregistrering og momsord

Momsregistreret:

 Heraf moms Netto
Varesalg 48.000 9.600 38.400
Varekøb -25.000 -5.000 -20.000

Bundlinjen, hvis du er momsregistreret 18.400

I det ovenstående eksempel, skal der altså afregnes

kr. 9.600 – 5.000 = kr. 4.600 i moms.

Momsregistreringen medfører, at virksomheden bliver tilmeldt 
SKATs momssystem og skal indberette oplysninger om moms. I 
starten skal det ske hvert kvartal. I slutningen af hvert år placerer 
SKAT så alle virksomheder i en af tre grupper:

•  Månedlig momsafregning: 
Virksomheder med en omsætning på over 50 mio. kr.

•  Kvartalsvis momsafregning: 
Virksomheder med en omsætning på mellem 5 og 50 mio. kr.  
 
Dette gælder også for alle nyoprettede virksomheder med en 
omsætning på under 50 mio. kr. i første registreringsår. Regi-
streres virksomheden midt i et år vil det normalt også gælde 
hele det efterfølgende år. Derefter overgår man automatisk til 
halvårlig momsafregning 

•  Halvårlig momsafregning: 
Virksomheder med en omsætning på under 5 mio. kr.
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