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Eksempel

Her kan du læse om de momsregler, der

gælder, når du som udenlandsk virksomhed

arrangerer møder mv. for kunder i EU på

hoteller og konferencecentre i Danmark.

Sådanne arrangementer omfatter typisk

transport til og fra lufthavn, hotelreservati-

on, bestilling af forplejning, reservation af

konferencefaciliteter mv.

Dansk moms
Du formidler ydelsen i eget navn, men for

fremmed regning. Du sælger ydelsen til en

virksomhed i et andet EU-land end

Danmark.

Du modtager en faktura fra det danske

hotel med 25 pct. dansk moms.

Foruden 25 pct. dansk moms skal faktura-

en indeholde oplysning om leverancernes

art, omfang og pris. Alle leverancer skal

fremgå af fakturaen med selvstændig pri-

sangivelse og moms. 

Momsrefusion
Du kan få godtgjort den moms, du har

betalt i Danmark. Du skal søge om moms-

refusion hos de kompetente myndigheder i

dit hjemland.

Hvis fakturaen fra det danske hotel ikke er

formelt korrekt, kan den ikke danne grund-

lag for din eventuelle ansøgning om refusi-

on af moms på hotelophold mv. 

Hvad skal du gøre?
Du skal udstede en national faktura uden

moms for leverancen til din kunde.

Fakturaen skal indeholde oplysning om

leverancernes art, omfang og pris. Alle

leverancer skal fremgå af fakturaen med

selvstændig prisangivelse. 

I stedet for moms skal fakturaen indeholde

din kundes momsnummer samt betegnelsen

”omvendt betalingspligt” eller ”reverse

charge, buyer settles the VAT”. Dit moms-

nummer i dit hjemland skal også fremgå af

fakturaen.

Hvad skal din kunde gøre?
Når du har udstedt en faktura til din kunde

uden moms, skal din kunde beregne og

betale 25 pct. dansk moms af den del af 

fakturabeløbet, der vedrører hotel- og 

restaurationsydelser. 

For at kunne indbetale den danske moms

skal din kunde registreres i Danmark. Se

nedenfor.

Din kunde kan fratrække 25 pct. af mom-

sen vedr. morgenmad og anden forplejning,

indtaget på en restaurant, hvis købet er af

strengt erhvervsmæssig karakter.

Din kunde kan fratrække den fulde moms

vedrørende hotelovernatning, hvis købet er

af strengt erhvervsmæssig karakter.

Momsregistrering i Danmark
For at kunne afregne den danske moms

(”reverse charge”) skal din kunde moms -

registreres i Danmark. 

Hvis virksomheden har hjemme i et EU-

land, på Færøerne, Island, i Grønland eller

Norge, kan virksomheden frit vælge, om

den vil registreres ved en herboende

repræsentant eller uden repræsentant. 

Hvis virksomheden vælger momsregistre-

ring uden at have en repræsentant i Dan -

mark, bliver den registreret på sin hjemad-

resse. 

Find anmodning om momsregistrering i

Danmark i en engelsk udgave her, eller

scan koden:

Virksomheden Event i Tyskland, arrange-

rer en konference for virksomheden X.

Konferencen foregår i Danmark

Når arrangementet er afholdt, modtager

Event en faktura fra det danske hotel

med 25 pct. dansk moms.

Event søger om momsrefusion i Tysk -

land på de ydelser, der er købt i Dan -

mark.

X modtager en faktura fra Event uden

moms og skal nu betale 25 pct. dansk

moms på den del af fakturaen, der ved-

rører hotel og restauration. Af fakturaen

fremgår X´s momsnummer samt Event´s

momsnummer i hjemlandet.

For at kunne afregne den danske moms

har X registreret sig i Danmark.

Hele arrangementet er af streng er -

hvervs mæssig karakter og X bruger

ydelsen udelukkende til moms pligtige

aktiviteter. X fratrækker derfor 25 pct.

af momsen på den del af fakturaen, der

vedrører forplejning og den fulde moms

for overnatning på hotel mv. i Danmark.


