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Nye regler for moms på gavekort 

20.12.2018 

 

Gældende regler 

 

Der findes ikke i lovgivningen i dag specifikke regler om moms på gavekort, men der findes i 

momslovens § 23, stk. 3, en regel om, at der ved en forudbetaling skal indeholdes moms på 

betalingstidspunktet, hvis alle enkeltheder vedr. købet er kendte, dvs., hvis forudbetalingen giver 

adgang til en helt bestemt vare eller ydelse fra én helt bestemt leverandør. Et gavekort anses i denne 

sammenhæng for at være en forudbetaling.   

 

Hvis man direkte fra f.eks. en bestemt restaurant køber et gavekort til et restaurantbesøg med en 

ganske bestemt menu, så vil der altså være tale om, at der skal pålægges moms ved købet af 

gavekortet. 

 

I praksis udstedes mange gavekort i Danmark dog således at de giver adgang til en flerhed af 

varer/ydelser, som kan erhverves hos en flerhed af leverandører. Et eksempel kan være et gavekort 

som giver adgang til hotelovernatning indenfor en given hotelkæde i Danmark. Her kender man ikke 

leverandøren med sikkerhed, og derfor skal der efter bestemmelsen i momslovens § 23, stk. 3, først 

pålægges moms på det tidspunkt, hvor gavekortet indløses. 

 

I gældende praksis sondres der således mellem 1) gavekort købt fra en bestemt leverandør, som giver 

adgang til en bestemt ydelse og kun kan indløses hos denne leverandør. Her skal der afregnes moms 

på tidspunktet for køb af gavekortet og 2) gavekort der giver adgang til en flerhed af ydelser/varer 

og/eller adgang til at erhverve den pågældende ydelse eller vare fra forskellige leverandører. Her 

afregnes der moms på tidspunktet for indløsning af gavekortet. 

 

Dette ændres imidlertid med de nye regler 

 

Nye regler 

 

Efter de nye regler sondres der, som i gældende praksis, mellem to typer af gavekort, men skillelinjen 

er en anden. Der sondres således mellem gavekort til ét formål (single purpose vouchers) og gavekort 

til flere formål (multi purpose vouchers). 

 

Som gavekort til ét formål anses gavekort, hvor leveringsstedet og momssatsen er kendt på 

tidspunktet for udstedelsen/salget af gavekortet. 

 

Som et gavekort til flere formål anses gavekort, hvor – som modsætning til ovenstående – 

leveringsstedet er kendt, og hvor momssatsen også er kendt. 
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Forskellen i forhold til gældende praksis kan eksemplificeres med det tidligere nævnte eksempel med 

et gavekort til overnatning på en hotelkæde i Danmark. Her vil gavekortet efter de nye regler blive 

anset for at være et gavekort til ét formål, da både leveringsstedet (Danmark) og momssatsen (25 pct.) 

er kendt. Dvs., at der efter de nye regler skal afregnes moms ved salget af gavekortet, mens der efter 

de nugældende regler først skulle afregnes moms ved indløsningen af gavekortet. 

 

Havde der derimod været tale om et gavekort til hotelovernatninger til en hotelkæde, som også giver 

adgang til overnatning på hoteller i f.eks. Tyskland og/eller Sverige, ville gavekortet været at anse for 

et gavekort til flere formål, da man ikke med sikkerhed på forhånd kender momssatsen på den ydelse, 

som gavekortet anvendes til, jf. at momssatserne på hotelovernatninger varierer i Danmark, Tyskland 

og Sverige. På et sådant gavekort skal der således først afregnes moms ved indløsningen. 

 

De nye regler finder alene anvendelse på gavekort, som udstedes efter reglernes ikrafttræden, som er 

fastsat til den. 1. juli 2019 

 

Hvad kommer de nye regler til at betyde? 

 

- Mange gavekort vil fremover i modsætning til i dag blive anset for at være gavekort til ét 

formål med den effekt, at der skal indeholdes moms på det tidspunkt, hvor gavekortet købes 

og ikke som i dag, hvor gavekortet indløses. 

 

- Ændringen vil medføre en likviditetsbebyrdelse for mange udstedere af gavekort, da der skal 

afregnes moms allerede på tidspunktet for salget af gavekortet. 
 

- Der vil blive afregnet moms af mange gavekort også selvom de ikke efterfølgende indløses. 
 

- Virksomheder der udsteder gavekort skal kunne sondre gamle gavekort fra gavekort, der 

udstedes efter reglernes ikrafttræden, og i det hele taget skal virksomhederne have indrettet 

deres systemer, således at der kan opkræves moms i overensstemmelse med de nye regler. 

 

Udfordringer/tvivlsspørgsmål 

 

Udover de ovennævnte effekter medfører regelændringen også en række spørgsmål, som der 

formentlig først kommer svar på, når SKAT på et tidspunkt efter reglernes vedtagelse udsender en 

vejledning Det drejer sig f.eks. om flg. spørgsmål: 

 

- Hvor går sondringen mellem hvornår et gavekort skal betragtes som et gavekort/voucher og 

hvornår det skal betragtes som et elektronisk betalingsmiddel, og hvilken betydning har det, 

om der er tale om det ene eller det andet – eller evt. begge dele? 

- Hvordan skal virksomheder udøve momsretten på gavekort til ét formål, når man måske ikke 

nøjagtigt kender den ydelse/vare som gavekortet vil blive anvendt til? 
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- Hvordan er forbrugeren stillet ved køb af et gavekort til flere formål, da han/hun jo ikke 

modtager en faktura på selve ydelsen, dvs. når gavekortet indløses? Hvem skal forbrugeren 

gøre mangelindsigelser overfor? 

- Hvad sker der hvis momspligt eller momssats ændres efter, at der er indeholdt moms? 

- Hvad sker der hvis der tilknyttes flere eller andre leverandører til et gavekort eller hvis 

produktudbuddet ændrer sig? 

 

Hvis du har spørgsmål omkring de nye regler, er du velkommen til at rette henvendelse til HORESTA. 

 


