
Ændrede regler for kantinemoms 
 

Nye regler – hvad betyder det? 

Med virkning fra den 1. januar 2009 ændres momsloven. Dette får bl.a. betydning for de, der driver 

kantiner eller kantineordninger for deres medarbejdere. Den pris for kantinemaden, som der i dag 

beregnes moms af, vil i kraft af de nye regler stige. Dvs. at der skal afregnes et højere beløb i moms til SKAT, 

end det er tilfældet i dag. Som følge heraf kan det blive nødvendigt enten at øge virksomhedens tilskud til 

kantinen, hvis man ønsker at fastholde den pris, som medarbejderne i dag betaler for kantinemaden, eller 

alternativt at lade medarbejdernes betaling for maden stige.  

Forslaget vil i forbindelse med sin ikrafttræden kunne afføde noget administrativt besvær, fordi 

virksomhederne vil være nødt til at fastsætte(beregne) et nyt grundlag for beregning af momsen 

De virksomheder, som har udliciteret deres kantinedrift helt, og som betaler en fast pris herfor til en 

ekstern kantineudbyder, vil ikke blive direkte berørt af forslaget, da det er den eksterne kantineudbyder, 

som er ansvarlig for opkrævning af moms og for afregning af momsen til SKAT. 

Derimod vil de virksomheder, som for egen regning og risiko driver kantinen blive berørt af forslaget, idet 

de selv er ansvarlige for opkrævning og afregning af momsen.  

De ændrede regler følger af lov nr. 525 af 17. juni 2007, som træder i kraft den 1. januar 2009. 

Eksempel på virkning  

I dag opkræves der moms af den pris, som medarbejderne faktisk betaler for et måltid i kantinen, også 

selvom denne pris, som følge af arbejdsgiverens tilskud, ofte ligger under kostprisen for det pågældende 

måltid mad. 

På grund af de ændrede regler skal der imidlertid fra den 1. januar beregnes moms af en såkaldt 

”normalværdi”. Det vil sige den pris, som et tilsvarende måltid vil kunne købes for i fri konkurrence. For 

kantinemåltiders vedkommende vil denne ”normal værdi” som minimum skulle fastsættes til kostprisen for 

det måltid mad, som sælges.   

Et forenklet eksempel på effekten af de ændrede regler kan være: 

 Gamle regler Nye regler 

Kostpris 
(råvare: 30 kr. + arbejdsløn: 20 kr.) 

50 kr. 50 kr. 

Salgspris til medarbejder 25 kr. 25. kr. 

Momsberegning Af salgspris (0,25 x 25) = 5 kr. Af kostpris (0,25 x 50) = 12,5 kr. 
(Råvarer: 7,5 kr., arbejdsløn: 5 kr. ) 

Fradrag for momsen  
(kun den del, som vedrører 
råvarerne) 

7,5 kr 
(30 kr. x 0,25 = 7,5 kr.) 

7,5 kr. 

Reel moms betaling -2,5 kr. + 5 kr. 

Ny salgspris til medarbejder 
(forudsat hele momsen tillægges 
salgsprisen) 

 32,5 kr. 
 



 

De ændrede regler vil således betyde, at virksomheden med de nye momsregler - i forhold til de gamle 

regler - får en yderligere udgift i form af moms på 7,5 kr. (-2,5 + 5).  Dvs., at virksomheden enten skal øge 

kantinetilskuddet med 7,5 kr. eller alternativt forhøje medarbejdernes betaling for maden, således at den 

fremover kommer til at koste 32,5 kr.  Man kan naturligvis også vælge at ”dele” den forøgede momsudgift 

mellem medarbejderne og virksomheden. 

Hvem får det betydning for? 

De virksomheder, som selv driver kantinen og som selv afregner momsen berøres administrativt af 

forslaget. Denne kategori af virksomheder kan opdeles i to. 

 Dels er der de virksomheder, som fuldstændigt egenhændigt driver kantinen, og dels er der de 

virksomheder, som har indgået en managementaftale om drift af kantinen.  For den sidstnævnte gruppes 

vedkommende har man en ekstern til at forestå kantinedriften, men for virksomhedens egen regning og 

økonomiske risiko. I begge de nævnte tilfælde, står virksomheden selv for afregning af salgsmomsen, og 

skal således selv - evt. i samarbejde med den virksomhed, som der er indgået en driftsaftale med - udfinde 

en kostpris, som kan danne udgangspunkt for momsberegningen. 

Endelig er der en tredje kategori af virksomheder. Nemlig de, som har indgået en abonnementsaftale om 

drift af kantinen, dvs. en 100 pct. outsourcing af kantinen. Disse virksomheder vil ikke blive berørt, idet det 

her er kantineudbyderen, der afregner salgsmomsen. Naturligvis kan disse virksomheder blive indirekte 

berørt på den måde, at driftsudgiften for kantineudbyderen - i kraft af den højere moms – vil blive højere 

end hidtil, hvilket kan få betydning få den pris, som virksomheden samlet betaler for kantineudbyderens 

ydelser. 

Forslaget får således også betydning for de professionelle udbydere af kantinedrift, som i kraft af 

abonnementsaftaler har det økonomiske ansvar for kantinedriften herunder for opkrævning og afregning af 

salgsmoms. 

Fastsættelse af kostprisen  

Alle udgifter som afholdes i forbindelse med fremstillingen af de måltider, som sælges i kantinen skal indgå 

i fastsættelsen af den kostpris, som lægger til grund for momsfastsættelsen. Dvs. f.eks. udgifter til råvarer, 

transport af varer, løn, husleje, el og varme mv. Derimod skal udgifter til f.eks. rengøring af kantinelokalet, 

indkøb af inventar, bestik mv. ikke indgå ved opgørelsen. 

Det kan således være ganske vanskeligt at fastsætte den nøjagtige kostpris for et måltid mad. SKAT har 

derfor fastsat en administrativ forenklet ordning til beregning af kostprisen for et måltid mad, som sælges 

fra en virksomhedskantine. 

SKAT har på baggrund af de ændrede regler udsendt en meddelelse, som bl.a. indeholder en kort  

beskrivelse af de elementer, som indgår i den forenklede opgørelse. Formentlig vil de fleste 

virksomhedskantiner (og kantinedriftsudbydere) benytte sig af den administrativt forenklede 

opgørelsesmetode. SKATs meddelelse – som indeholder en beskrivelse af den forenklede metode - kan ses 

via nedenstående link. 

Link til meddelelse om kantinemoms: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1783938&vId=0 



Eventuelle spørgsmål vedrørende kantinemoms kan rettes til juridisk konsulent Kaare Friis Petersen på tlf. 

35248004 eller på mail: k.petersen@horesta.dk.  


