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Husk momsrefusion
senest den
30. september
Frist

Hvis en dansk virksomhed f.eks. har deltaget i en messe i
Tyskland, kan virksomhedens omkostninger til tysk moms
på hotel og restaurantbesøg tilbagesøges hos de tyske
myndigheder.

Momsrefusion

Der er forskellige regler for momsfradrag i de enkelte EUlande, og det er de lokale regler – i eksemplet ovenfor de
tyske regler – der er afgørende for, om danske virksomheder kan få momsen refunderet.

I stedet skal danske virksomheder søge momsen tilbage
via SKATs TastSelv. SKAT sender ansøgningen videre til
myndighederne i de enkelte EU-lande, som derefter behandler ansøgningen og tilbagebetaler den udenlandske
moms til den danske virksomhed.

Det betyder, at f.eks. omkostninger til hotel, der i Danmark
giver ret til 100% momsfradrag, ikke automatisk giver ret
til momsrefusion i andre EU-lande.

Den 30. september 2016 er der frist for momsregistrerede
danske virksomheder til at søge om momsrefusion for udgifter afholdt i 2015 i andre EU-lande.
Hvis virksomheden i 2015 har haft momsbelagte omkostninger i andre EU-lande, kan den udenlandske moms ikke
fradrages via den danske momsangivelse.

Hvilke omkostninger

Omkostningerne skal vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.
Det kan være omkostninger til:
• Hotel
• Restaurantbesøg
• Transport
• Brændstof

Perioden

Ansøgningen om momsrefusion skal omfatte en periode på
minimum 3 måneder og maksimum 1 år.
Der gives kun refusion for beløb, som ligger over det enkelte lands minimumsgrænse. Omfatter ansøgningen 1 kalenderår er minimumsgrænsen normalt 400 kr.
Kontakt din revisor eller Skatteafdelingen for yderligere
informationer.
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