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R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Vi er et uafhængigt medlem af

det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

Beierholm Faglige Dage 2021

Velkommen



Beierholm Faglige Dage 2021

For bogholdere og økonomimedarbejdere

9:15 Velkomst 
9:20 Moms/afgifter – seneste nyt

▪ Moms og corona

▪ Moms og hjemmekontorer

▪ Salg til privatpersoner i andre EU-lande

▪ Brexit/Norge

▪ Udtagningsmoms

▪ Brugtmoms

▪ Energiafgifter

10:35 PAUSE

10:45 Skat – seneste nyt

▪ Aktuelt nyt

▪ Udgiftstyper

▪ Personalegoder, Bruttolønsordninger, Udvalgte personalegoder

▪ Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

▪ Skattefrie godtgørelser

12.00 Wrap-up – tak for i dag og grab’n go sandwich 
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▪ Moms og corona

▪ Moms og hjemmekontorer

▪ Salg til privatpersoner i andre EU-lande

▪ Brexit/Norge

▪ Udtagningsmoms

▪ Brugtmoms

▪ Energiafgifter

November 2021

Agenda – moms og afgifter
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Moms – og coronahjælpepakker 
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Virksomheder, der modtager tilskud, donationer, hjælpepakker m.v., skal 
som udgangspunkt ikke betale moms af indtægterne, medmindre 
virksomheden leverer en modydelse for indtægten.

Hjælpepakkerne, som på forskellig vis kompenserer virksomheder for 
diverse udgifter i kriseperioden, har til formål at hjælpe de danske 
virksomheder med at overleve krisen. Der stilles i forbindelse med 
udbetaling ikke krav fra staten om en modydelse fra virksomhederne. De 
beløb, som virksomhederne kan få udbetalt i kompensation fra staten, vil 
derfor ikke have momsmæssige konsekvenser for virksomhederne. Det 
betyder, at virksomhederne ikke skal betale moms af tilskuddet, ligesom 
modtagelsen af tilskud ikke har betydning for virksomhedernes adgang til 
fradrag for købsmoms.
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Corona – hjælpepakker og moms
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Corona - hjælpepakker og moms

▪ Der skal ikke betales moms af

– Statens hjælpepakker

– Donationer

– Tilskud

▪ Det betinger, at

– Der ikke er krav om modydelse

▪ Indtægterne påvirker ikke 
virksomhedens momsfradrag
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▪ Pristilskud kan være momspligtige

– Sommerpakker – billetsalg til kulturarrangementer, færger m.v.

▪ Momspligtigt, hvis tilskuddet er til momspligtige arrangementer

▪ Momsfrit, hvis tilskuddet er til momsfrie arrangementer

– Tilskuddet skal indgå i opgørelse af delvist momsfradrag

▪ Minkavlere

– Momspligtig arbejde for aflivning af mink, rengøring m.v.

– Vi forventer, hjælpepakken er et momsfrit tilskud, som ikke påvirker momsfradrag

▪ Vær opmærksom på eventuelle momsreguleringsforpligtelser

November 2021 Beierholm Faglige Dage7

Corona – hjælpepakker og moms 



▪ Virksomheder, der betaler lønsumsafgift, skal være opmærksomme på opgørelse 
af lønsumsafgiften, når der modtages corona-lønkompensation

▪ Lønsumsafgiften betales af virksomheder, der har momsfrie aktiviteter

▪ Lønkompensation til medarbejdere kan modregnes i lønsumsafgiften på samme 
måde som refusioner og løntilskud, når medarbejderne har været hjemsendt

– For virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 1 eller 2, har det således stor 
betydning for størrelsen af den lønsumsafgift, som virksomheden skal betale, at 
kompensationen kan modregnes i lønsummen. Dette skyldes, at afgiften efter disse 2 
metoder alene beregnes på baggrund af lønsummens størrelse som hhv. 6,37% og 
15,3% af lønsummen (2021-satser)

– For virksomheder, der opgør lønsumsafgift efter metode 4, skal eventuel 
lønkompensation indgå i opgørelsen af virksomhedens over- eller underskud, men 
fratrækkes i lønudgifterne. Lønsumsafgiften beregnes herefter som 4,12% af 
lønsummen +/- over- eller underskud (2020-satser)
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Corona – hjælpepakker og lønsumsafgift
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Tab på debitorer - moms

▪ Virksomheder skal desuden være opmærksomme på momsreglerne ved tab på debitorer

▪ Reglerne for tab på debitorer betyder, at virksomheden kan opnå fradrag for momsen, når 
tabet i momsmæssig forstand er konstateret

▪ Tabet skal desuden vedrøre leverede varer eller ydelser

– Kreditnota accepteres ikke

▪ Momsen af tab på debitorer kan fradrages i følgende tilfælde:

– Konkurs/betalingsstandsning

– Forgæves fogedforretning

– Tvangsauktion

– Tvangs- og likvidations-akkord

– Singulær akkord (sjældent anvendt)

– Visse frivillige akkorder 

– Falske checks

– Ukendt debitor

– Egen/ekstern rykkerprocedure *)
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Tab på debitorer

Egen/ekstern rykkerprocedure

Hvis sælger selv eller et inkassobureau forgæves har forsøgt at inddrive gælden 
gennem rykkerprocedure, kan reglerne om tab på debitorer også anvendes

Det betinger, at:

• Fordringen skal være uomtvistelig og endelig, og der skal være foretaget de 
inddrivelsesskridt, som er fundet mulige i forhold til fordringens størrelse

• Der foretages en konkret vurdering af debitors betalingsevne (procentvis nedskrivning 
er ikke tilladt)

• Der findes dokumentation for den konkrete rykkerprocedure, f.eks. rykkerbreve

• Fordringen vurderes individuelt, og skal vurderes for tabt

• Fordringen overføres til en overvågningsliste, således der betales moms, hvis debitor 
senere helt eller delvist foretager en betaling

• Regelsættet gælder også fordringer over DKK 3.000
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Moms og hjemmearbejdspladser
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100% momsfradrag: 

▪ Hvis udstyret udelukkende anvendes erhvervsmæssigt til momspligtige formål

Delvist momsfradrag efter et skøn: 

▪ Hvis udstyret anvendes delvist privat. Virksomheden skal selv udøve skønnet for 
momsfradragets størrelse i forhold til anvendelsen

Betingelser for momsfradrag

▪ Udstyret skal ejes af virksomheden 

▪ Faktura for købet skal udstedes til virksomheden

Vær opmærksom på, at disse regler også gælder mobiltelefoner, internet m.v.
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Moms – og hjemmekontorer
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Salg til privatpersoner i EU
- fra 1. juli 2021
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Hvad er fjernsalg?

▪ Definition fjernsalg: 

– Salg af varer til privatpersoner

– Sælger sørger for, varerne direkte 
eller indirekte forsendes eller 
transporteres, eller på dennes 
vegne, til en ikke-momsregistreret 
køber i et andet EU-land, typisk en 
privat forbruger

▪ Fjernsalg vil ofte ske i forbindelse med 
e-handel (webshops)
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Hvad er fjernsalg?

15

Dansk 
webshop

Privatpersoner 
i EU
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DK                 → EU-land

VarerVarer
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25% dansk moms 25% dansk moms eller…??



▪ Fra d. 1. juli 2021: Ny beløbsgrænse for fjernsalg B2C i EU

▪ Én fælles EU-beløbsgrænse: EUR 10.000

– Gælder både ved salg af varer og ydelser

▪ Overskrides denne grænse                pligt til momsregistrering

– HR: Momsregistrering i alle de EU-lande, hvor de private købere bor

– U: OSS-registrering
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▪ Mulighed for One-Stop-Shop registrering hos Skattestyrelsen i Danmark

– Valgfri ordning 

– Kun én registrering (ved Skattestyrelsen i Danmark) for moms i de pågældende 
EU-lande

– Indberetning og indbetaling af EU-momsen sker via Skattestyrelsen i Danmark

▪ Danmark er ”identifikationsland”

– Fordel: 

▪ Momsregistrering i de forskellige EU-lande ikke nødvendigt

▪ Der sælges alligevel med ”lokal” moms til private i EU
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▪ 3 mulige ordninger i OSS:

– 1. EU-ordningen:

▪ F.eks. dansk virksomhed, som sælger varer som fjernsalg eller bestemte ydelser til 
private forbrugere i andre EU-lande 

▪ Varerne skal befinde sig inden for EU’s grænser på salgstidspunktet

– 2. Ikke-EU-ordningen:

▪ Virksomhed med hjemsted uden for EU, som sælger varer eller ydelser til private 
forbrugere i EU

▪ Virksomheden må ikke være etableret i EU (med et forretningssted eller lignende)

▪ Virksomheden kan vælge, hvilket EU-land, der skal være dens identifikationsland

– 3. Importordningen:

▪ Virksomheder, som sælger varer som fjernsalg til private forbrugere i EU, og varen 
sendes direkte til forbrugeren fra lande uden for EU

▪ Varernes værdi må ikke overstige EUR 150
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▪ Muligt at registrere sig fra 01.07.2021

– Registrering kan ske fra først kommende kvartal/måned

▪ Muligt at tilmelde sig flere ordninger

– F.eks. EU-ordningen og importordningen

▪ Valgfrit, hvis samlet omsætning til private i EU < EUR 10.000

– Ellers 25% dansk moms

▪ Registrering i OSS binder i 2 kalenderår
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Salgsplatforme

▪ Fra 01.07.2021 vil en elektronisk platform, der formidler salg af varer til private i 
EU, i nogle tilfælde blive anset for at være den, som sælger varerne og dermed 
den, som skal afregne momsen
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▪ Mange salgsplatforme vil fra 01.07.2021 få pligt til at blive 
momsregistreret i mange EU-lande

– OSS-ordningen kan derfor også bruges af salgsplatformsvirksomheder, som 
formidler salg af varer til private forbrugere i EU, når:

▪ Varen befinder sig i EU på salgstidspunktet, og salg formidles fra ikke-etableret 
EU-sælger → EU-ordningen

▪ Varen befinder sig uden for EU på salgstidspunktet, og værdi under eller lig EUR 
150, og salg formidles af enten etableret EU-sælger eller fra ikke-etableret EU-
sælger → Importordningen
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▪ EU-ordningen - Fakturering

– Hvis registreret i EU-ordningen i Danmark → ikke krav om udstedelse af faktura for disse 
leveringer af varer 

– Hvis dansk leverandør vælger at udstede en faktura, gælder de danske faktureringsregler

▪ EU-ordningen - Regnskab

– Der skal føres regnskab over alle salg til private i andre EU-lande 

▪ Fordel at oprette momskonto for hvert land

– Regnskab fungerer samtidig som dokumentation over for Skattestyrelsen, for at den moms, 
som indberettes via OSS, er korrekt

▪ EU-ordningen - Indberetning

– Foregår elektronisk via TastSelv Erhverv

– Angiv momssats, beløb eksklusiv moms samt momsbeløb på de enkelte varer/ydelser, der er 
solgt i perioden, og momsbeløb for hvert land

– Bemærk!

▪ Der skal altid indberettes i danske kroner
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▪ Amazon transporterer varer fra lagre i Europa til købere

▪ Transporten sker fra en lang række lagre i Europa, eksempelvis:

– Tyskland

– Sverige

– Polen

– Holland

– Frankrig

– Spanien m.fl.

▪ Ejerskabet af varen forbliver hos sælger
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Salg via Amazon

Momsmæssig betydning ved salg via 
Amazon

▪ Momsregistrering i de lande, hvor varer 
ligger på lager (Amazon laver lister)

▪ Ved salg B2B

– Lokal moms ved salg i det land, hvor 
varen ligger på lager

– Omvendt betalingspligt ved salg til 
momsregistrerede virksomheder i andre 
EU-lande

– Faktureres fra lokalt momsnummer

▪ Ved salg B2C

– Lokal moms ved salg i det land, hvor 
varen ligger på lager

– Fjernsalgsregler (OSS) ved salg til 
privatpersoner
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Momssatser i EU-landene

Land Momssatser Land Momssatser

Belgien 6 / 12 / 21 Bulgarien 9 / 20

Cypern 5 / 9 / 19 Danmark 25

Tjekkiet 10 / 15 / 21 (England) 5 / 20

Estland 9 / 20 Finland 10 / 14 / 24 

Frankrig 2,1 / 5,5 / 10 / 20  Grækenland 6 / 13 / 24    

Holland 9 / 21 Irland 4,8 / 9 / 13,5 / 23

Italien 4 / 5 / 10 / 22      Kroatien 5 / 13 / 25

Letland 5/ 12 / 21        Litauen 5 / 9 / 21

Luxembourg 3 / 8 / 17 Malta 5 / 7 / 18

Polen 5 / 8 / 23       Portugal 6 / 13 / 23

Rumænien 5 / 9 / 19     Slovakiet 10 / 20

Slovenien 5 / 9,5 / 22 Spanien 4 / 10 / 21

Sverige 6 / 12 / 25 Tyskland 7 / 19

Ungarn 5 / 18 / 27 Østrig 10 / 13 / 20
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Brexit – moms og told
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Brexit – moms og told

Fra 1. januar 2021 er UK ikke med i EU

• Dvs. at UK anses for 3. land i forhold til 
EU

Som f.eks. Norge

EU og UK indgik frihandelsaftale, som 
medfører toldfrihed på varer

• Gælder kun for varer med oprindelse 
(50%-reglen) i EU og UK
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▪ Handelsaftale indebærer 0% toldsats i UK for varer, der har EU oprindelse

▪ Sælger skal kunne vise dokumenter, der kan dokumentere, varerne har EU 
oprindelse

– Fakturaerklæring

▪ For varer med værdi af mere en EUR 6.000 skal der ansøges om tilladelse hos 
Toldstyrelsen

– Forarbejdningsvarer

▪ Passiv forædling. Det vil sige varer, der midlertidig er til forarbejdning og skal 
genindføres i EU

November 2021

Særligt ved varesalg til UK
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Handel med lande uden for EU generelt - herunder til UK

▪ Varesalg til købere i lande uden for EU, herunder UK

– Varen skal fysisk forlade EU’s toldområde

– Købers status underordnet – gælder både til virksomheder og privatpersoner

– Sælger skal være eksportørregistreret (og importørregistreret)

▪ Registrering sker via www.virk.dk

– Dokumentation i form af eksportangivelse/erklæring/fragtbrev

– Værdien af salget medtages i momsangivelsens rubrik C

=> momsfritaget varesalg

November 2021

DK 
virksomhed

UK
virksomhed
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Varesalg til UK B2C efter 1/1 2021

▪ Ved salg af varer til UK privatpersoner skal de engelske momsregler undersøges

▪ Salg direkte eller salg via en platform

▪ Varer ≤ £ 135 (direkte salg uden platform, f.eks. Amazon)

– Momsregistreres i UK

– Betale evt. UK told 

▪ Varer ≥ £ 135

– Enten står kunden selv for told og moms

– Eller momsregistreres i UK og betale told og moms
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Brexit – moms og told

DK 
virksomhed

UK
privatperson
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▪ 3. lande

– Kun told på varer fra lande uden for EU 

– Særaftale med UK

– Aldrig told på ydelser

– Ydre toldmur

▪ Evt. told

▪ Importmoms 

▪ Varekoder (KN) (toldtariffen)

▪ Toldoplag, hvis varerne reeksporteres

▪ Aktiv forædling for varer, der bearbejdes

November 2021

Varekøb fra tredjelande

EU-landene:

Ingen told
Erhvervelsesmoms

Importmoms og evt. told
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Brexit – told og moms

▪ Varekøb fra UK efter 1. januar 2021

▪ Eventuelt told på varer 

▪ Toldfrihed for varer med UK oprindelse (EU har mange handelsaftaler)

▪ Importmomsen betales via momsangivelsen

– Importmomsen tillægges den øvrige købsmoms efter de almindelige 
bestemmelser
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UK 
virksomhed

DK
virksomhed
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▪ Trekantshandel – B2B?

faktura

faktura

varer

Den engelske mellemhandler skal momsregistreres i Danmark eller Tyskland

November 2021

Eksempel på handelssituation

Dansk 
vareleverandør

Engelsk 
mellemhandler

Tysk
varemodtager 
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▪ 1. april 2020 indførte Norge nye regler for salg til norske privatpersoner

▪ For salg af varer til en værdi under NOK 3.000 skal danske virksomheder 
momsregistreres i Norge

– Reglerne gælder ikke for mad- og drikkevarer

▪ Særlig lempelig momsregistrering – VOEC registrering

▪ Pakker mærkes med VOEC nummer og leveres direkte til den norske kunde

▪ Norsk momsangivelse indsendes kvartalsvis
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B2C – salg til norske privatpersoner
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Udtagningsmoms
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▪ Formål

– At skabe momsmæssig ligestilling mellem goder, der i første omgang anvendes i 
den momspligtige virksomhed, men efterfølgende anvendes til 100% momsfrie 
formål eller privat forbrug

▪ Hvordan?

– Udtagningsmomsen beregnes af markedsprisen, på det tidspunkt aktivet udtages 
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Udtagningsmoms – 1. juli 2021

Dette billede efter Ukendt 

https://dan.wikitrans.net/Skrivare


▪ Aktiver under DKK 100.000 ekskl. moms

– Ikke længere mulighed for at reducere momsgrundlaget med 20% pr. påbegyndt 
regnskabsår

– Udtagningsmoms beregnes på baggrund af markedsprisen for aktivet på tidspunktet for 
udtagning – også selv om aktivet udtages mere end 5 år efter anskaffelsesåret

– Hvis der ikke har været ret til fuldt momsfradrag ved anskaffelsen, vil der være ret til 
supplerende momsfradrag ved udtagningen

▪ Aktiver over DKK 100.000 ekskl. moms

– Udtagningsmoms beregnes på baggrund af markedsprisen for investeringsgodet på 
tidspunktet for udtagning – også selv om aktivet udtages efter reguleringsperioden

▪ OBS! Ved krav om beregning af udtagningsmoms af fast ejendom, da skal ejendommen 
være ny i momsretlig henseende på tidspunktet for udtagning. Er den gammel, er det 
reglerne om regulering af investeringsgoder

– Hvis der ikke har været ret til fuldt momsfradrag ved anskaffelsen, vil der være ret til 
supplerende momsfradrag ved udtagningen
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▪ Hvor skal vi særligt passe på i forhold til de nye regler?

– Busselskaber, tog og øvrige aktiver

▪ Sørg f.eks. for reklameindtægter i rutebusserne, tog m.v. – dermed ikke overgang til 
100% momsfri anvendelse

– Forsat regulering i reguleringsperioden

– Fast ejendom

▪ Overgang fra salgshensigt til momsfri udlejning 

▪ Undlad momsfradrag, hvis momsfri hensigt

▪ Ved nybyggeri mulighed for berigtigelse i færdiggørelsesåret
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Ændret anvendelse i færdiggørelsesåret

Berigtigelse  DKK 14.500.000

(Tidligere skulle der også ske berigtigelse af hele 
byggemomsen = DKK 14.500.000)

Ændret anvendelse i året efter

Udtagningsmoms DKK 20.000.000

(Tidligere kunne der ske regulering med 1/10 af        
DKK 14.500.000 = DKK 1.450.000)

Udtagningsmoms – 1. juli 2021 – bygninger 

Eksempel Moms DKK

Byggegrund 2.000.000 8.000.000

Byggeudgifter 12.500.000 50.000.000

Samlet udgift 14.500.000 58.000.000

Forventet 
salgspris

20.000.000 80.000.000

Forventet avance 22.000.000
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▪ Overskudsvarer 

– Salg til symbolsk værdi          moms af salgssum

– Bortgives gratis                     udtagningsmoms af markedspris

– Hvordan beregnes udtagningsmomsen?

Pt. har Skattestyrelsen ikke udstukket retningslinjer…

▪ Salg til medarbejdere er som udgangspunkt regulering af købsmoms
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Udtagningsmoms – 1. juli 2021

Kost eller fremstillingsprisen
Annoncer på lignende varer 
Madvarer tæt på udløbsdato



Udtagningsmoms – salgsfremmende udgifter 

Ingen udtagningsmoms - eksempler

▪ Køb 10 kopper kaffe og få den 11. kop gratis

▪ Køb kammerjunkerne - og vi giver koldskålen

▪ Køb 3 par sko og betal kun for de 2 dyreste par

▪ Gratis kringle ved køb af bagerbrød til DKK 1.000 i bagerkæde 

▪ Rabatmærker giver prisnedslag på udvalgte varer

Udtagningsmoms

▪ Rabatmærker anvendes til gratis udlevering af udvalgte varer, der ikke er i 
butikkens sortiment 

– Udtagningsmoms ved udleveringen af de gratis varer

▪ Kursusvirksomhed udleverede gratis iPads til de første tilmeldte deltagere

– Udtagningsmoms af gratis iPads
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Ny afgørelse fra Landsskatteretten

▪ En restaurationskæde havde en gratis medlemsklub med følgende 3 fordele: 

1. Optjene 10% i rabat på mad fra menukortet

2. Gratis is til et barn, hvis en voksen købte en hovedret og 

3. Fri dessert til middagsselskabet i forbindelse med fødselsdag, hvis der blev købt en 
hovedret

▪ Det daværende SKAT havde forhøjet selskabets momstilsvar (= gaver)

▪ Landsskatten fandt, at der var tale om en salgsfremmeordning med henblik på 
mersalg = fuldt momsfradrag og ingen udtagningsmoms
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Moms på undervisning?
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▪ Momsfritagelsen for undervisning omfatter følgende indhold:

– Skolemæssige fag, eller

– Faglige fag med erhvervsmæssigt sigte

▪ Undervisning kan blive momspligtig, hvis:

1. Kursusvirksomheden drives med gevinst for øje, og

2. Kursusdeltager er virksomhed eller institution

– Hvis der f.eks. undervises privatpersoner, er kurset momsfritaget (= 2. bet ikke 

opfyldt)
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▪ Som skolemæssige og faglige fag anses:

– Matematik, dansk, idræt, bogføring, håndarbejde, musik m.v. – og undervisning 
som findes på aftenskoler (gælder ikke undervisning i sportsgrene)

▪ Momsfri undervisning betinger, at:

– Der er en lærer/instruktør gennem hele lektionen (hold eller personlig træning)

▪ F.eks. undervisning i fitness (spinning, yoga, zumba, spinning m.v.)

▪ F.eks. undervisning i musik, sangtræning, klaver osv.

– Træning i motionslokaler uden instruktør er momspligtig

▪ Medmindre træningscenteret er en amatørsportsforening
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Varsling af ændringer:

▪ Skole- og universitetsundervisning omfatter først og fremmest 
undervisning på folkeskole-, gymnasie- og universitetsniveau

▪ Skattestyrelsen lægger op til ændringer, som medfører momspligt på f.eks. 
undervisning i ”legemsøvelser”

▪ Husk eventuel momsfri undervisning er lønsumsafgiftspligtig
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Brugtmoms
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Der er 2 (3) brugtmomsordninger

1. Varer (to ordninger)

– Den individuelle ordning, og

– Samleordningen

– NYT fra 1. januar 2022 kan samleordningen altid vælges 

2. (Personbiler)

November 2021

Brugtmoms

48 Beierholm Faglige Dage



Brugtmoms – varer 
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Brugtmoms – generelt

▪ Frivillig ordning – som med fordel kan anvendes ved køb af varer fra 
private eller andre, der ikke kan fakturere med moms

– Kun anvendes af videreforhandlere

– Kun moms af fortjeneste

– Ordningen medfører særlige krav til faktura og regnskab

– Gælder for alle brugte varer – herunder 

▪ Dyr m.v.

▪ Kunstgenstande

▪ Antikviteter

November 2021
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Brugtmoms

▪ Hvem skal varerne være købt hos?

– Af private i DK/EU eller

– Af momsregistreret i DK/EU, når varerne er momset efter brugtmomsreglen eller

– Af afgiftspligtige personer i DK/EU, når varerne er fritaget for afgift efter § 13 eller

– Køber importerer kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, hvor 
importmomsen ikke fratrækkes (fra lande uden for EU) eller

– Af kunstner i DK/EU med 5% moms, hvor købsmomsen ikke fratrækkes

November 2021
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Der er 3 overordnede betingelser, som SKAL være opfyldt:

1. Købsbilag

2. Regnskab over brugtmoms

3. Salgsbilag

Skattestyrelsen kan tilsidesætte ordningen, hvis betingelserne ikke er 
opfyldt
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Fakturakrav ved køb fra private

▪ Køber skal udstede afregningsbilag med

– Oplysninger som på en almindelig faktura

▪ Fortløbende nummerering, navn/adresse på køber og sælger, beskrivelse af varen 
osv.

– Lagernummer, hvis den individuelle ordning anvendes

▪ Sælger og køber skal

– Underskrive bilag

– Datere

– Erklære at være sælger til den anførte pris
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Brugtmoms - opgørelse af fortjenesten 

▪ Den individuelle metode

– Fortjenesten opgøres for hver enkelt vare

– Aldrig negativ moms

▪ Samlemetoden

– Fortjenesten opgøres samlet for momsperioden

– Eventuel negativ saldo overføres til næste periode

▪ Lovforslaget tillader, at samlemetoden altid kan anvendes
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Brugtmoms - den individuelle metode

Momsbeløbet overføres til kontoen for salgsmoms, og husk at momsbeløbet 
ikke må fremgå af fakturaen til køber

November 2021

Eksempel DKK

Køb af chatol af privatperson 100.000

Salg af chatol 120.000

Momsgrundlag (DKK 120.000-100.000) x 80% 16.000

Momsen heraf 25% 4.000
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Samlemetoden

Eksempel

Momsbeløbene overføres til konto for salgsmoms

Moms-
periode

Køb Salg Saldo
primo/ultimo

Moms

Q1 150.000 100.000 0 / -50.000 0

Q2 50.000 125.000 -50.000 / 0 5.000

Q3 10.000 110.000 0 / 0 20.000
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Fakturakrav ved salg

▪ Almindelige fakturakrav uden anførsel af moms - med følgende tekst:

– Fortjenstmarginordning – brugte genstande – køber har ikke fradragsret for 
momsen

– Fortjenstmarginordning – kunstgenstande – køber har ikke fradrag for momsen

– Fortjenstmarginordning – samleobjekter og antikviteter – køber har ikke fradrag 
for momsen
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Faktura

Eksempel

Faktura                                                                                                                   Brugte Telefoner ApS
Televejen 1

Kunde navn 9000 Aalborg
Kunde adresse                                                                                                         Cvr-nr. 11 22 33 44
Kunde postnummer/by

Fakturanummer 1234
Fakturadato 1. april 2021

Beskrivelse af varen                                             5.000 kr.  

Varerne er solgt efter fortjenstmargenordningen for brugte varer. Køber har ikke fradrag for momsen.

Betalingsbetingelser: Netto kontant                                    Betaling kan ske til Danske Bank, reg. / kontonr.
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Regnskabskrav

▪ Den individuelle metode (ophører)

– Bogføre købs- og salgspris for den enkelte vare

– Opgøre evt. fortjeneste, hvoraf 20% bogføres på konto for salgsmoms

▪ Samlemetoden

– Konto for samlet køb af brugte varer

– Konto for videresalg af det nævnte køb

– Er periodens saldo positiv, overføres 20% til salgsmomskontoen

– Er periodens saldo negativ, overføres saldoen til næste periode

▪ Reparation af brugte varer

– Hvis virksomheden selv reparerer eller istandsætter varer, der sælges under 
brugtmomsordningen, skal momsen af udgifterne hertil ikke medtages under ordningen

– Momsen kan derimod fratrækkes som en almindelig driftsudgift
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Brugtmoms - salg til udlandet

Den individuelle metode

▪ EU-lande

– Brugtmomsmetoden 

– Almindeligt EU-varesalg (faktura uden moms)

▪ Momsregistrerede virksomheder 

▪ Dokumentation/momsangivelse

▪ Lande uden for EU

– Brugtmomsmetoden 

– Almindelige regler (faktura uden moms)

▪ Dokumentation for at varen forlader EU

November 202160 Beierholm Faglige Dage



Energiafgifter
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Godtgørelse af energiafgifter

▪ Hovedregel:

– Godtgørelse af afgift på energiprodukter (kul, olie, gas og el) forbrugt til proces

▪ F.eks. belysning, computere, produktionsmaskiner osv.

– Godtgørelse af energiafgifterne ydes i samme omfang, som virksomheden har 
fradragsret for købsmoms

▪ Ingen godtgørelse til liberale erhverv (indtil 1. januar 2023):

– Advokater, arkitekter, bureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer), 
landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer, rådgivende ingeniører 
m.fl.

▪ Kan dog få godtgjort elafgift til rumvarme, komfortkøling og opvarmning af vand, jf. 
de almindelige regler
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Godtgørelse af energiafgifter

▪ Hovedregel fortsat:

– Det er en forudsætning for afgiftsgodtgørelse, at energiproduktet er forbrugt i/af 
virksomheden

▪ Forbrugskriteriet er f.eks. ikke opfyldt i følgende tilfælde:

– Varer indkøbt med henblik på videresalg

– Varer anvendt til formål, der ikke vedrører virksomhedens omsætning af momspligtige 
varer og ydelser

– Varer og varme anvendt af lejere i forbindelse med udlejning af fast ejendom
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▪ Fra 1. januar 2021 fuld godtgørelse for el til rumvarme, komfortkøling og 
varmt vand

▪ Altså ingen måling af rumvarme, varmt vand og komfortkøling

– Undtagen liberale erhverv frem til 2023

▪ Når der fra 2021 ikke længere er nedsat godtgørelse for elafgiften til 
rumvarme, varmt vand og komfortkøling, bortfalder overskudsvarmeafgift 
også fra fra 2021

– Virksomheden kan derfor udnytte af overskudsvarme ved særlige installationer, 
uden der skal betales overskudsvarmeafgift

– For liberale erhverv dog først fra 2023
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Energiafgifter

Godtgørelse af energiafgifter

2019 2020 2021

Elafgift 88,4 øre/kWh 89,2 øre/kWh 90,0 øre/kWh

Andel ikke fradragsberettiget 0,4 0,4 0,4

Samlet godtgørelse  88,0 88,8 89,6

Komfort varme/køling og varmt vand 62,5 68,2 89,6

Andre energiprodukter (olie, kul, gas) 91,99% 92,07% 92,83%

Andre energiprodukter – landbrug 98,2% 98,2% 98,4%

Vandafgift inkl. drikkevandsbidrag pr. m3 DKK 6,37 DKK 6,37 (Januar DKK 6,18)

DKK 6,37
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Godtgørelse af energiafgifter

▪ Betingelse for godtgørelse – engrosmodellen

– Forbrugeren modtager kun én faktura fra elhandelsvirksomheden

– Betingelser for godtgørelse af elafgift, at 

▪ Købers CVR-nr. fremgår af faktura

– Den momsregistrerede kunde oplyser selv CVR-nr. til elhandelsvirksomheden

▪ Elafgiften ikke er forudfaktureret

– Det vil sige, at elhandelsvirksomheden har modtaget faktura for elafgiften fra 
netselskabet – eller at elhandelsselskabet kan aflæse forbruget i Datahubben

– Alternativt sker der forskydning af godtgørelsen til efterfølgende 
afregningsperiode
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Udlejning af fast ejendom

Momspligtige udlejere har mulighed for at viderefakturere elafgifter til lejer

▪ Udlejer kan som udgangspunkt ikke opnå godtgørelse af elafgift

– Anses ikke for forbruger af elafgiften

▪ Udlejer kan viderefakturere elafgiften

– Elafgiften skal særskilt faktureres eller specificeres til lejer

– Særskilt måling eller fordelingsnøgle

– Faktura med anførsel af lejers CVR-nr. samt størrelse af forbrug og elafgift

▪ Udlejer kan opnå godtgørelse af elafgiften på fællesarealer

– F.eks. ventilatorer, elevatorer, belysning i fællesarealer og udendørs, alarmanlæg 
m.v.
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Elafgift – fordeling af el til proces og rumvarme

Regler før 1. januar 2021

▪ Momsregistrerede virksomheder, hvis forbrug af varme, varmt vand og 
komfortkøling ikke er opgjort efter måler, kan anvende effektregelen

– Reglen indebærer et beregnet elforbrug til varme m.v.

• Beregnes som: Installeret effekt * 350 timer pr. måned eller den målte driftstid

• Godtgørelsesmæssigt er konkret måling at anbefale

−Alternativt opgørelse efter kvadratmetermetoden i særlige tilfælde

Liberale erhverv

−Godtgørelse af el anvendt til komfortvarme, varmt vand og komfortkøling skal
ske efter måling

• Effektreglen kan ikke anvendes!
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Godtgørelse af energiafgifter

Vær opmærksom på særlige situationer

▪ Måling med tilbagevirkende kraft (SKM 2016.405 LSR)

– Måling med tilbagevirkende kraft kan kun tillades ved fordelingen mellem 
rumvarme og proces

– Målingerne kan kun anvendes 3 år tilbage i tid

– For at målinger kan tillægges virkning tilbage i tid, skal virksomhedens 
produktions- og afgiftsmæssige forhold være uændret

– Reguleringsbeløbet skal være over DKK 10.000, og de første DKK 10.000 
udbetales ikke

▪ Forbrugsregistrering for kunder med elforbrug på mere end 

– 100.000 kWh og mere end 87% godtgørelsesberettiget forbrug

November 2021 Beierholm Faglige Dage69



▪ Godtgørelse af vandafgift følger momsfradrag

▪ Vandforbrug over 500 m3 kan tilmelde trappeordning og give reduktion i 
vandafledningsbidrag

▪ Særlige processer kan give nedsættelse af vandafledningsbidrag. F.eks. 
slagterier, bryggerier m.fl.
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Ladning af elbiler
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▪ Virksomheder kan opnå godtgørelse af elafgifter til ladning af elbiler

▪ Det er en betingelse, at:

– Virksomheden har ansvaret for driften af ladestanderen 

– Ladeboksen drives for virksomhedens regning og risiko

– Det er virksomhedens risiko, hvis der sker skader, hærværk, brand m.v. på 
ladeboksen

– Det er virksomheden, som betaler elektriciteten, via den måling der sker i boksen, 
således virksomheden har risikoen forbundet med forbruget af elektriciteten, der 
er forbrugt via ladestanderen.
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Virksomheder, der sælger/CPO el, kan få godtgjort elafgifter til ladning af 
elbiler

▪ Ladestanderen er placeret hos virksomheden

▪ Ladestanderen er placeret i det offentlige rum

▪ Ladestander placeret hos privatpersoner

▪ Der er godtgørelse af elafgiften når betingelserne er opfyldt, uanset om der sker 
ladning af virksomhedens, medarbejderes eller kunders biler
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▪ Godtgørelse af elafgifterne betinger, at der er faktureret elafgifter fra 
forsyningsselskabet

▪ Godtgørelsen af elafgiften er proces-satsen med følgende satser: 

– 2020 DKK 0,888

– 2021 DKK 0,896

▪ Den gældende ordning for godtgørelse af elafgiften er forlænget til 2030
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Momsangivelse
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