
Virtuelle momskurser
Momspligt – Momsfradrag – Moms ved handel med udlandet



Momskursus  | Momspligt – Momsfradrag – Moms ved handel med udlandet

Undervisningen kommer omkring de situationer, 
hvor der erfaringsmæssigt kan være tvivl om den 
momsmæssige behandling.

• Hvad er den momspligtige værdi?
• Hvordan håndteres f.eks.:

• Rabatter
• Bonus
• Returvarer
• Udlæg
• Tab på debitorer

• Hvad med salg til medarbejdere,
f.eks. medarbejderkantiner?

Salgsmoms

• Hvornår opstår der momspligt?
• I hvilke situationer skal der pålægges

moms?
• Hvilke leverancer er fritaget for moms?

Salg til udlandet

• Hvornår kan man undlade at lægge
moms på salg af varer og ydelser til
udlandet?

Fakturakrav og regnskabsbestemmelser

• Krav til fakturagrundlaget og
fakturaindhold ved almindeligt salg, 
herunder salg til udlandet

• De grundlæggende regler for 
momsfradragsret

• Opgørelse af delvis fradragsret
• Særlige situationer – hvornår er der fuld, 

begrænset og ingen fradragsret for moms 
på eksempelvis:
• Reklameudgifter
• Hotel- og restaurationsudgifter
• Sponsorater
• Personalegoder
• Mødebespisning
• Telefon og internet
• Fast ejendom mv.

• Hvad er investeringsgoder, og hvornår 
opstår der en momsreguleringsforpligtelse?

Køb fra udlandet

• Køb af varer og ydelser fra udlandet
• Krav ved EU-handel mv.

Fakturakrav og regnskabsbestemmelser

• Krav til fakturagrundlaget og fakturaindhold
ved køb fra både danske og udenlandske
leverandører

Energiafgiftsområdet

• Kort om hovedreglerne for godtgørelse af
energiafgifter

Momspligt – moms for 
debitorbogholderiet

Kurset har fokus på momspligt og giver 
deltagerne et indblik i de udfordringer, som 
virksomheder stilles over for ved den 
daglige håndtering af moms i forbindelse 
med virksomhedens salg af varer og ydelser.

Kursets indhold

Momspligtens omfang

Momsfradrag – moms for 
kreditorbogholderiet

Kurset har fokus på opgørelsen af 
momsfradragsret og giver deltagerne et 
indblik i de udfordringer, som virksomheder 
stilles over for ved den daglige håndtering af 
moms i forbindelse med virksomhedens 
køb af varer og ydelser.

Kursets indhold

Købsmoms / momsfradragsret / 
reguleringsforpligtelse



Praktiske oplysninger

Tidspunkt
Som følge af COVID-19 afholdes momskurserne virtuelt 
som et Teams-møde.

Momspligt – moms for debitorbogholderiet 
Tirsdag den 10. november 2020 kl. 14.00–16.00
Du kan tilmelde dig senest 6. november* på:
https://www2.deloitte.com/dk/da/events/deloitte-
events-home/2020/momskursus-2020-momspligt-
debitorbogholderiet.html

Momsfradrag  – moms for kreditorbogholderiet
Torsdag den 12. november 2020 kl. 14.00–16.00
Du kan tilmelde dig senest 9. november* på:
https://www2.deloitte.com/dk/da/events/deloitte-
events-home/2020/momskursus-2020-momsfradrag-
kreditorbogholderiet.html

Moms ved handel med udlandet
Tirsdag den 17. november 2020 kl. 14.00–16.00
Du kan tilmelde dig senest 13. november* på: 
https://www2.deloitte.com/dk/da/events/deloitte-
events-home/2020/momskursus-2020-handel-med-
udlandet.html

Afbestilling
*Ved afmelding efter tilmeldingsfristen betales 50% af 
kursusprisen.

Pris
995 kr. ekskl. moms pr. deltager pr. kursus .

Hvis samme virksomhed køber deltagelse på to kurser 
(to deltagere på et kursus eller deltagelse på to 
forskellige kurser), er prisen 895 kr. ekskl. moms pr. 
deltager pr. kursus.

Hvis samme virksomhed køber deltagelse på tre eller 
flere kurser (tre eller flere deltagere på et kursus eller 
samlet på de tre kurser), er prisen 750 kr. ekskl. moms 
pr. deltager pr. kursus.

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at 
kontakte underviser Karsten D. Løvschall, 
kloevschall@deloitte.dk, tlf. 30 93 51 02.

Har du spørgsmål til tilmelding eller andre praktiske 
forhold, er du velkommen til at kontakte Trine Mørk, 
tmoerk@deloitte.dk, tlf. 31 71 49 12.

• Hvilke pligter har man som køber?
• I hvilke situationer skal der beregnes

erhvervelsesmoms ved køb af varer?
• I hvilke situationer skal der beregnes

reverse charge ved køb af ydelser?

Køb fra udlandet

Særlige situationer

• Trekantshandel og kædehandel
• Varelagre i andre lande
• Koncerninterne transaktioner
• Registreringspligt i andre lande

Moms ved handel med udlandet

Kurset  giver deltagerne et indblik i de 
udfordringer, som virksomheder stilles 
over for ved den daglige håndtering af 
moms i forbindelse med virksomhedens 
handel med udlandet.

Kursets indhold

Salg til udlandet

• Hvad er betingelserne for at kunne
foretage et momsfritaget salg?
• EU-lande
• Tredjelande
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