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NOTAT 
 
Aalborg Universitet – momshåndtering  
 
I det følgende beskriver vi den overordnede håndtering af AAU´s salgsmoms og 
købsmoms. Vi gør opmærksom på, at ikke alle punkter er beskrevet i alle detaljer. 
 
1. Generelt: 

Overordnet er det momsloven som regulerer AAU´s momsforhold. Det er derfor 
momsloven, som giver rammerne for AAU´s momsbogføring.  
 
Det er således momsloven, der regulerer AAU´s salgsmoms. Momsloven regulerer 
som udgangspunkt også AAU´s købsmoms. Den del af købsmomsen, som er 
fradragsberettiget efter momsloven kaldes ofte toldmoms.  
 
Moms, der ikke er fradragsberettiget efter momsloven refunderes med få undtagelser 
via VTUs momsrefusionsordning (se afsnit 5). De få undtagelser vil også blive 
dækket, dog vil dette ske via tilskud fra VTU, da momsen i disse tilfælde skal 
bogføres som en del af udgiften. 
 

2. Salgsmoms: 

2.1 Overordnet: 
Udgangspunktet i momsloven er, at der skal afregnes salgsmoms, når der sker en 
levering (modydelse) mod vederlag(betaling). Alle varer og ydelser, der leveres mod 
vederlag, er som hovedregel momspligtige, hvis de ikke specifikt er momsfritaget i 
momsloven.  
 
Det betyder, at AAU – selv om det er en selvejende statsinstitution – skal afregne 
moms, når den foretager en levering mod vederlag, medmindre varen eller ydelsen, 
der leveres, er momsfritaget.  
 
I forhold til salgsmomsen har det væsentlig betydning, at AAU ud over statslige 
tilskud også modtager stadig flere tilskudsmidler i form af indtægtsdækket 
virksomhed (underkonto 90), tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter (underkonto 
95) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97), da dette forøger 
salgsmomsen. De to sidstnævnte benævnes efterfølgende FIK-tilskud/projekter. 
 

2.2 Indtægtstyper - momsmæssigt 
AAU’s indtægter kan momsmæssigt opdeles således: 
1. Indtægter der ikke regnes som omsætning og dermed ikke er momspligtige, 

f.eks.: 
a. Finanslovsbestemte taxametertilskud fra VTU til f.eks. undervisning  
b. Finanslovsbestemte tilskud til forskning  
c. EU-tilskud 
d. Salg inden for samme ministerområde (Videnskabsministeriet). 
e. Sponseret forskning1 (omfattende tilskudsfinansieret 

forskningsaktiviteter/andre til  tilskudsfinansierede aktiviteter). For disse 
 

1 Se notat af 13.12.2004 fra Richard Gajhede, AAU, vedrørende momsafregning på eksterne tilskudsmidler. 

http://www.aau.dk/regnforv/access_auc/aau-haandbog/rag_notat_13_12_04.pdf
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typer må der ikke være krav fra tilskudsgiver om en modydelse, da der ellers 
er tale om indtægter, som er vederlag for en ydelse (omsætning), jf. punkt 2.  

2. Indtægter som er omsætning: 
a. Momsfri omsætning, f.eks. undervisning og AAU´s udlejning af boliger 
b. Momspligtig omsætning:  

i. FIK-projekter undtagen sponsoreret, se 2.3 
ii. IV forskning, se 2.3  
iii. AAU´s salg af bøger, kopikort, print, PR-artikler, licenser, 

royalties m.m.  
 

2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)2 

 
Følgende forskningsindtægter er momspligtige: 
1. Samfinansieret forskning (omfattende tilskudsfinansieret 

forskningsaktiviteter/andre tilskudsfinansierede aktiviteter) 
2. Salg af egenfinansieret forskning (indtægtsdækket virksomhed (kommerciel)) 
3. Rekvireret forskning (indtægtsdækket virksomhed (kommerciel)) 
4. Konsulentydelser (indtægtsdækket virksomhed (kommerciel)) 
5. Erhvervs- ph.d. og samfinansieret ph.d. 
6. Eksamensprojekter 
7. Statslige og EU-projekter der gennemføres som indtægtsdækket virksomhed 
8. Salg af rettigheder, royalty, licenser og patenter mv. 
 
 

2.4 Specielt om varebiler 
 
Når universitetet sælger varebiler, skal salget håndteres på følgende måde: 
 
Store varebiler:         Moms af den fulde salgspris  
 
Små varebiler:   Ingen moms på salget. 
 
 
3. Købsmoms: 

3.1 Overordnet: 
Udgangspunktet i momsloven er, at der er fradrag for købsmomsen i samme omfang, 
som der afregnes salgsmoms. Det betyder, at når AAU både har momspligtige og 
momsfrie aktiviteter, er der en del af momsen, som ikke kan fratrækkes hos SKAT. 
 
Den moms, der ikke kan fratrækkes efter momslovens regler, kan som hovedregel 
refunderes efter VTUs momsrefusionsordning, jf. nedenfor. 
 
Tilbage er en rest af købsmoms, der ikke kan fratrækkes efter momsloven, og som 
ikke kan refunderes efter VTUs momsrefusionsordning. Denne rest bliver i stedet 
dækket over VTUs tilskud til universitetet. 
 

3.2 Specielt vedrørende fradrag efter momsloven 
En momsbelagt omkostning skal henføres til den aktivitet, den vedrører.  
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• Hvis omkostningen vedrører en momspligtig aktivitet, er der fuld (100%) fradrag 
for momsen af omkostningen.  

• Hvis omkostningen ikke fuldt ud kan henføres til enten en momspligtig eller 
momsfri aktivitet, er der delvis momsfradragsret.  

• Hvis omkostningen udelukkende vedrører en momsfri aktivitet, er der intet (0%) 
fradrag for momsen af omkostningen. 

 
Der sondres således mellem tre forskellige former for fradragsret: 
• Fuld fradragsret 
• Delvis fradragsret 
• Ingen fradragsret 
 

3.3 Momshåndtering  
Den grundlæggende forudsætning for bogføring af købsmoms er, at omkostningen er 
faktureret til AAU med moms, altså at der er tale om en momsbelagt omkostning.  
 
Dernæst skal det vurderes, om der er tale om en fradragsberettiget omkostning 
(momsloven oplister en række omkostninger, jf. afsnit 5, hvor der ikke er fradrag, selv 
om omkostningen vedrører en momspligtig aktivitet).  
 
Derefter skal omkostningen fordeles mellem omkostninger, hvor der er 100% fradrag, 
delvis fradrag eller 0% fradrag. 
 
Den resterende moms, 0% fradrag, kan refunderes via VTUs momsrefusionsordning, 
hvis der ikke er tale om nogle af de udgifter, som er udelukket fra dette, jf. afsnit 5.  

3.4 Delvis fradragsret 
Universiteter har delvis fradragsret for moms af indkøb, der er momsmæssige 
fællesudgifter. Det er indkøb, der i et vist omfang, men ikke fuldt ud, vedrører AAU´s 
momspligtige aktiviteter. 
 
 
Efter Universitetsloven har AAU til opgave at drive forskning og give 
forskningsbaseret uddannelse. Forskningen er således en integreret del af AAU´s 
samlede virksomhed. Da uddannelserne er forskningsbaseret betyder det, at en 
meget stor del af AAU´s omkostninger delvis vedrører forskning. Da betalinger2 for 
forskning er momspligtigt vedrører disse omkostninger delvis momspligtige 
aktiviteter.  
 
Købsmomsens håndtering præges således af, at omkostningerne på AAU i meget 
høj grad ikke kan anses for kun at vedrøre AAU´s momspligtige aktiviteter eller for 
kun at vedrøre AAU´s momsfrie aktiviteter.  
 
Stort set alle AAU´s omkostninger er derfor momsmæssige fællesomkostninger. Det 
betyder, at alle AAU´s udgifter momsmæssig skal behandles ens. Momsen 
vedrørende disse fællesomkostninger skal således delvis fratrækkes som toldmoms 
og delvis refunderes fra VTU. 
 
Den delvise fradragsret vil bestå af momsen ganget med fradragsprocenten, hvor 
fradragsprocenten skal beregnes på grundlag af forholdet mellem AAU´s 
momspligtige omsætning og den samlede omsætning efter følgende model:  

 
2 Betalinger er her lig med indtægter som ikke er finanslovsbestemte statstilskud eller rene donationer uden 
modydelser. 
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Momspligtige omsætning (ekskl. moms) x 100 

       Samlede omsætning (ekskl. moms)              =  fradragsprocent  
 
Den momspligtige omsætning kan opgøres ved at gange AAU´s salgsmoms for året 
med 4 og tillægge momspligtig omsætning til udlandet3, som ikke er blevet pålagt 
moms. 
 
Den samlede omsætning er lig med summen af momsfri omsætning (2.a) og 
momspligtig omsætning (2.b.) i afsnit 2.2. Derfor skal taxametertilskud o.l. fra VTU 
o.l., som momsmæssigt ikke er vederlag for et salg4 (omsætning), ikke medregnes i 
den samlede omsætning.  
 
Den beregnede fradragsprocent skal oprundes til nærmeste hele procent. Der 
anvendes samme procent hele året. Ved den månedlige angivelse af moms i løbet af 
året til SKAT anvendes foregående års procent som a conto procent. Ved angivelse 
af momsen for december måned beregnes årets faktiske fradragsprocent, og det 
endelige delvise momsfradrag opgøres.  
 
Med få undtagelser vil AAU´s momsbogføring kunne fortsætte efter de samme 
principper, som hidtil. Den væsentligste forskel bliver, at der skal ske en fordeling af 
momsen på momsmæssige fællesudgifter, samt at der ikke skal tages 100% fradrag 
for IV-udgifter på underkonto 90.  
 
Momstilbagebetalingen for moms på fællesudgifter skal delvis tages som 
momsfradrag fra SKAT og delvis som momsrefusion fra VTU. Fordelingen skal ske i 
forhold til fradragsprocenten for toldmoms. Hvis den delvise momsfradragsprocent 
f.eks. er 31, skal 69 pct. af momsen på momsmæssige fællesudgifter refunderes fra 
VTU.  
 
Fordelingen af AAU´s købsmoms kan som hidtil ske periodisk på grundlag af 
saldiene på momskontiene (pt. 952101 og 952201).  
 
Momsbogføringen kan ske som hidtil, da det ikke er nødvendigt at tage yderligere 
stilling til momshåndteringen på bogføringstidspunktet. 
 

3.5 Fuld fradragsret 
På grund af den tætte sammenhæng mellem uddannelse og forskning, forekommer 
det kun undtagelsesvist, at AAU har indkøb som udelukkende vedrører forskning og 
dermed giver ret til 100% momsfradrag.  
 
AAU har hidtil taget fuld momsfradrag for omkostninger, som vedrører momspligtige 
indtægter vedrørende IV-indtægter for forskning på underkonto 90. Men da AAU´s 
undervisning er forskningsbaseret, vedrører disse omkostninger også momsfri 
undervisning. Der er derfor kun delvis momsfradrag for disse udgifter. 
 

                                                      
3 Salg af varer til momsregistrerede købere i et andet EU-land, når varerne transporteres fysisk til et andet EU-land, 
samt salg af varer som transporteres til et land uden for EU. Salg af AAU´s ydelser til erhvervsdrivende købere i 
andre EU-lande, samt alle købere i lande uden for EU, når ydelsen benyttes uden for Danmark. Ved salg til 
momsregistrerede købere i et andet EU-land skal momsnummeret stå på fakturaen.  
4 Se definitionen i punkt 1 i afsnit 2.2. 
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3.6 Ingen fradragsret 
På grund af den tætte sammenhæng mellem uddannelse og forskning, forekommer 
det kun undtagelsesvist, at AAU har indkøb som udelukkende vedrører uddannelse 
og dermed ikke giver ret til momsfradrag (0%). Som eksempel kan dog nævnes 
indkøb af eksamenspapirer. 
 

3.7 AAU´s anvendelse af fradragsretten. 
AAU har kun undtagelsesvis købsmoms med fuld eller ingen fradragsret, derfor er 
udgangspunktet, at AAU betragter al købsmoms som delvis fradragsberettiget. Dette 
betyder, at AAU normalt ikke skal tage stilling til, om købsmomsen vedrører fuld, 
delvis eller ingen fradragsret, da købsmomsen, jf. ovenstående argumentation, altid 
vil være delvis fradragsberettiget. Undtaget herfor er selvfølgelig den i afsnit 5 
nævnte moms, som skal dækkes over tilskud fra VTU ved at blive bogført uden 
afgiftskode.  
 

3.8 Specielt om energiafgifter: 
Energiafgifter, dvs. f.eks. elafgift samt vandafgift, kan godtgøres fra SKAT i samme 
omfang som købsmomsen.  
 
Energiafgifterne godtgøres som udgangspunkt i forhold til momsprocenten for delvis 
momsfradrag.  
 
Derimod kan energiafgifterne ikke godtgøres efter VTUs momsrefusionsordning. 
 
I modsætning til de momsmæssige fællesudgifter, er det derfor ikke alene et 
spørgsmål om fordeling af moms på momsfradrag (SKAT) og momsrefusion (VTU). 
Momsfradragsprocenten har direkte betydning for størrelsen af AAU´s udgifter til el 
og vand, da godtgørelsen er en omkostningsreduktion. 
 
Godtgørelsen sker månedligt via momsangivelserne til SKAT.  
 

3.9 Specielt om varebiler 

I det følgende forudsætter vi, at varebilerne anvendes af universitetet til såvel 
momspligtige som momsfrie aktiviteter. 

Efter momsloven skelner man mellem varebiler med en tilladt totalvægt på 3 tons 
eller mere (store varebiler), og varebiler med en tilladt totalvægt på op til 3 tons (små 
varebiler) 

Store varebiler:  
De store varebiler er omfattet af momslovens almindelige regler, og købsmomsen 
fradrages således med universitetets almindelige delvise momsfradragsret. Bilerne 
passer således ind i momsmodellen. 

Små varebiler:  
Køb af små varebiler er omfattet af specielle regler i momslovens § 41. Disse biler 
skal behandles specielt, og føres da også særskilt på konto 95.25.01, jf. Instruks RF 
Momshåndtering af 22. december 2004, afsnit 4.2. 

Det er således kun momshåndteringen af små varebiler, der er speciel. Og det er kun 
i forhold til momsloven, og i forhold til køb, leje og drift af bilerne. Det forudsættes 
fortsat, at bilerne anvendes til både momspligtige og momsfrie aktiviteter. 
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Køb:    Der er ikke momsfradrag for købsmomsen af købet.  

Leje:   Der er momsfradrag for 1/3 af købsmomsen af leje- eller leasingafgiften.  

Drift:  Der er fuldt (100%) momsfradrag for købsmomsen af driftsudgifterne (f.eks. 
diesel, service og reparation).  

Bemærk, at der er fradrag for henholdsvis 1/3 af lejen og 100% af driften, uanset at 
der er tale om en fællesomkostning. Det betyder, at hvis universitetet vælger at tage 
udgiften ind under momsmodellen, så bliver der fratrukket for lidt SKAT moms, og 
der refunderes for meget via momsudligningsordningen. 

 

VTU's momsudligningsordning: 
Momsrefusionsordningen  indeholder ingen begrænsninger i forhold til varebiler. Det 
betyder, at købsmoms vedrørende køb, leje og drift af varebiler ikke er en 
omkostning for universitetet, uanset om der er tale om store eller små varebiler. 
Momsen kan enten fratrækkes som SKAT moms, eller refunderes via 
udligningsordningen. Årsagen er, at momsrefusionsordningen udelukker refusion af 
omkostninger, der er nævnt i momslovens § 42. Varebiler er ikke omfattet af § 42, 
men af § 41. 

 

4. Refusion af moms fra VTU  

VTUs momsrefusionsordning5 dækker som udgangspunkt købsmoms, der ikke er 
fradragsberettiget efter momsloven (”ikke-fradragsberettiget købsmoms”). I praksis 
tilbagebetales næsten al købsmoms enten via momsfradrag i henhold til momsloven 
eller som momsrefusion fra VTU. Der er dog nogle typer omkostninger, hvor moms 
hverken kan fratrækkes som toldmoms eller refunderes via VTUs 
momsrefusionsordning, jf. afsnit 5.  
 
5. Moms som ikke kan fratrækkes eller refunderes via VTUs 
momsrefusionsordning 

Moms vedrørende varer og ydelser som indkøbes til brug for produktion, der er 
fritaget for moms efter momslovens § 13 (f.eks. undervisning og udlejning af lokaler 
mv.), kan ikke fratrækkes efter momsloven. Hvis den nævnte produktion sker i 
konkurrence med private enheder, kan momsen heller ikke refunderes/afløftes i 
henhold til VTUs momsrefusionsordning. Som udgangspunkt er AAU´s aktiviteter 
ikke i konkurrence med private virksomheder. Der kan dog være visse undtagelser, 
det gælder f.eks. visse kurser og udlejning af lokaler. 
 
Herudover kan udgifter vedrørende følgende hverken fratrækkes efter momsloven 
eller refunderes fra VTUs momsrefusionsordning, jf. momslovens § 42. Det er ”kost til 
AAU´s personale”, ”anskaffelse og drift af bolig for AAU´s personale”, 
”naturalaflønning af AAU´s personale”, ”anskaffelse og drift af vuggestuer, 
børnehaver, fritidshjem, feriehjem, sommerhuse og lignende for AAU´s personale”. 
Samt disse, som er de mest relevante for AAU: 
 

 
5 Jf. udkast til bekendtgørelse ”Om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne” af 22. oktober 2004”.  
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• Underholdning, restaurationsydelser, repræsentation, gaver og hotelophold 
(der er visse undtagelser, som er beskrevet nederst i afsnittet). 

• Anskaffelse og drift af personbiler til max. 9 personer (leasing er i et vist 
omfang fradragsberettiget). 

 
Opremsningen er udtømmende. 
 
Der kan dog afløftes 1/2 af momsen (12,5%) på udgifter til hotel og 1/4 moms på 
restaurationsydelser. Dette gælder også restaurationsydelser, der indgår som en del 
af repræsentation. 
 
Udgifter uden momsfradragsret og uden ret til refusion bogføres uden afgiftskode, 
dvs. at udgiften er inkl. moms. 
 
 
 
Aalborg Universitet 
Richard Gajhede                   
regnskabschef                   
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