
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven  

(momsloven) 1)  

   

I medfør af § 13, stk. 1, nr. 18, § 29, stk. 2, § 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, § 35, stk. 1, nr. 2, § 36, stk. 1, 

nr. 2 og 3, § 38, stk. 4, § 42, stk. 5, § 43, stk. 4, § 45, stk. 7, § 46, stk. 1, nr. 2, § 51, stk. 3, § 52, stk. 4, 

§ 53, stk. 1, § 54, stk. 1, § 55, § 57, stk. 1, § 62 a, stk. 6, § 64, stk. 2, , § 66, stk. 9, § 70, stk. 4 og 5, § 72,

stk. 5, § 73, stk. 2, § 73 a, stk. 3, og § 81, stk. 2, i merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. lovbekendtgørelse

nr. 703 af 8. august 2003, fastsættes:  

Kapitel 1  

Afgiftsfritagelse for velgørende arrangementer  

§ 1. Tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer efter lovens § 13, stk. 1, nr. 18, kan gives til 

følgende arrangementer:  

1)   Et månedligt arrangement af op til 3 dages varighed.  

2)   Et årligt arrangement af op til 14 dages varighed, eller 2 arrangementer af op til 8 dages varighed.  

3)   Ensartede, sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage, i flere på hinanden følgende 

uger eller måneder, med en samlet varighed på ikke over 14 dage.  

Stk. 2. Hvis særlige omstændigheder taler derfor kan de statslige told- og skattemyndigheder efter anmodning give tilladelse ti

at tidsperioderne nævnt i stk.1, overskrides i en periode, som fastsættes af myndighederne i hvert enkelt tilfælde.  

Kapitel 2  

Afgiftsfrihed ved visse former for indførsel fra steder uden for EU  

§ 2. Der indrømmes afgiftsfrihed ved indførsel af varer her til landet fra steder uden for EU i samme omfang og under samme 

betingelser, som er fastsat for endelig toldfrihed efter Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 med senere 

ændringer. Afgiftsfriheden gælder dog ikke for varer omfattet af afsnit VI og XII, art. 63 a og 63 b samt art. 109, litra q, i 

forordningen.  

§ 3. Ved indførsel af motorkøretøjer som flyttegods indrømmes kun afgiftsfrihed, når køretøjet udelukkende anvendes privat.  

§ 4. Ved indførsel af investeringsgoder og andet udstyr i forbindelse med overflytning af aktiviteter kan der kun indrømmes 

afgiftsfrihed, hvis varerne tilhører en virksomhed, der er registreringspligtig efter loven. Afgiftsfriheden omfatter dog ikke varer, fo

hvilke der ikke er fradragsret for indgående afgift efter lovens § 42, stk. 1 og 2.  

§ 5. Der indrømmes afgiftsfrihed ved enhver indførsel af audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller 

kulturel karakter, når materialet er fremstillet af FN eller en af denne organisations særorganisationer.  

Stk. 2. Der indrømmes afgiftsfrihed for samlerobjekter og kunstgenstande af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel 



afgiften af indkøb, der vedrører opførelse, ombygning, modernisering, reparation, vedligeholdelse, drift og administration af den 

faste ejendom efter lovens almindelige regler.  

Stk. 2. Ved påbegyndelsen af et byggeri, der er bestemt til udlejning, er det en betingelse for at kunne anvende fradragsretten 

under opførelsen m.v., at de statslige told- og skattemyndigheder godkender en af udlejeren (bygherren) afgivet erklæring om, i 

hvilket omfang ejendommens lejemål forventes omfattet af registreringen.  

Stk. 3. Senest 6 måneder efter, at byggeriet er klar til ibrugtagning, skal der på grundlag af en redegørelse for byggeriets 

anvendelse foretages en eventuel berigtigelse af det afgiftsbeløb, som udlejeren har medregnet til den indgående afgift under 

opførelsen m.v.  

§ 38. Ændres omfanget af den frivillige registrering, fordi lejemålet ikke længere udlejes eller forsøges udlejet til 

erhvervsmæssigt formål, skal der foretages regulering af indgående afgift efter reglerne i lovens kapitel 9.  

Stk. 2. En frivilligt registreret udlejningsvirksomhed har pligt til at meddele de statslige told- og skattemyndigheder de ændringer 

i omfanget af udlejningen, som medfører regulering af afgift.  

Køb og opførelse af fast ejendom  

§ 39. En virksomhed, der er frivilligt registreret for køb og opførelse m.v. af fast ejendom og byggemodning af jord med henblik 

på salg til en registreret virksomhed, kan få tilbagebetalt den afgift, som er betalt i forbindelse med købet og opførelsen m.v.  

Stk. 2. Tilbagebetaling af afgift kan finde sted, når virksomheden over for de statslige told- og skattemyndigheder dokumenterer, 

at ejendommen skal anvendes af en registreret virksomhed til afgiftspligtigt formål. Køberen skal samtidig over for de statslige 

told- og skattemyndigheder erklære sig indforstået med at påtage sig den reguleringsforpligtelse, der hviler på den faste ejendom, 

jf. lovens § 43, stk. 3, nr. 4. Erklæringen afgives på en blanket udstedt af de statslige told- og skattemyndigheder.  

Kapitel 11  

Fakturakrav  

Krav til fakturaens indhold  

§ 40. Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 47 indeholde:  

1)   Udstedelsesdato (fakturadato).  

2)   Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.  

3)   Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.  

4)   Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.  

5)   Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.  

6)   Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en 

sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.  

7)   Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. 

enhed.  

8)   Gældende afgiftssats.  

9)   Det afgiftsbeløb, der skal betales.  

Stk. 2. Såfremt en faktura, herunder afregningsbilag, også omfatter afgiftsfritagne leverancer, skal det af fakturaen fremgå, 

hvilke leverancer der er pålagt afgift. Sådanne leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling.  

Stk. 3. Når en registreret virksomhed leverer varer eller ydelser til en anden registreret virksomhed mod hel eller delvis betaling 

med varer eller ydelser (byttehandel), er det tilstrækkeligt, at den ene af parterne udsteder en faktura med begges 

registreringsnumre påført. Denne faktura skal udover de i stk. 1, nævnte oplysninger indeholde oplysning om art, omfang og pris 

hk
§ 40. Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 47 indeholde:

hk
Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.

hk
Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.




