
Bilag 1 – Krav til fakturatekst ved AAU’s fakturering af forskningsprojekter 
  

 

Se nedenstående link til Projektøkonomi’s hjemmeside hele processen er beskrevet i afsnit 
http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/tilskudsfinansierede-aktiviteter-uk-95-97/ 
 
Af hensyn til at bl.a. AAU selv og AAU’s samarbejdspartner kan identificere, hvad fakturaen vedrører, skal 
nedenstående minimumskrav til fakturatekst overholdes. 

 

Generelle krav til fakturatekst i forbindelse med projekter: 
Det er vigtigt at man skriver en sigende tekst som i samme linje på fakturaen (240 tegn til rådighed) bør 
indeholde følgende: 

• Projekttitel.  
• Kort projektbeskrivelse (Kontraktenheden indføjer dette i mail input til Projektøkonomi’s åbningsbrev/mail). 
• Den periode fakturaen vedrører. 

 
(yderligere ville vi gerne have haft oplysninger om AAU projekt-nr. (ØSS-nr.), samt evt. projekt givers journal-mål, men da 
betaler kan lave henvisning til disse oplysninger i stedet for fakturanr., i forbindelse med deres betalinger, har vi fravalgt disse 
oplysninger) 
 

Særlige krav til fakturatekst mv. på momsfrie fakturaer: 
Begrundelse for, at fakturaen er momsfri, skal fremgå sidst i fakturateksten:  

 ”Momsfrit tilskud” (uden modydelse).  Der må ikke anføres konkrete ydelser f.eks., løn, undersøgelser e.l. 
på fakturaen 

 ”Reverse charge” (momsregistrerede EU-virksomheder mv.) + VAT-nummer på køber 
 ”Zero Rated” (virksomheder m.m. i 3. lande) 
 ”Momsfri undervisning” 
 ”Momsfri - samme ministerområde” 

 
 

Eksempler - se næste side 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/tilskudsfinansierede-aktiviteter-uk-95-97/


Eksempler på fakturatekst i fakturabeskrivelsesfeltet 

 

Eksempel 1: Faktura med moms 
 

 Fakturabeskrivelse 
Det er vigtigt at man skriver en sigende tekst som i samme linje på fakturaen (240 tegn til 
rådighed) bør indeholde følgende 

• Projekttitel  
• 1-2 linjers 

projektbeskrivelse  
• Den periode fakturaen 

vedrører 

“Stenulds isoleringsevne” 
Forskningsprojekt vedrørende stenulds isoleringsevne under arktiske forhold 
 
3. rate, 2. halvår 2014  
 

 
Ovenstående kunne 
stå i samme linje på 
fakturaen sådan 
>>>>>> 

 
”Stenulds isoleringsevne” – Forskningsprojekt vedr. stenulds isoleringsevne under 
arktiske forhold – 3. rate, 2. halvår 2014. 

 
 

Eksempel 2: Momsfri faktura *) 
 

 Fakturabeskrivelse 
Det er vigtigt at man skriver en sigende tekst som i samme linje på fakturaen (240 tegn til 
rådighed) bør indeholde følgende 

• Projekttitel  
• 1-2 linjers 

projektbeskrivelse  
• Den periode fakturaen 

vedrører 
 
husk notér nederst i 
beskrivelsesfeltet på faktura 

”Grundforskning nordjyske jordarter” 
Bevilling fra Grundforskningsstyrelsen af 22.06.2014 
 
 1.rate, 2. halvår 2014 
 
 
“Momsfri tilskud” 
 

 
Ovenstående kunne 
stå i samme linje på 
fakturaen sådan 
>>>>>> 

”Grundforskning nordjyske jordarter” – Bevilling fra Grundforskningsstyrelsen af 
22.06.2014  – 1. rate, 2. halvår 2014 - ”Momsfrit tilskud” 

 
*) Der må ikke anføres konkrete ydelser f.eks., løn, undersøgelser e.l. på den momsfrie faktura. Selve ordet 
”ydelse” må ej heller benyttes. 
 
Projektets momsstatus samt fakturatekst er bestemt af kontraktenhedens gennemgang og fremgår af mail 
input til Projektøkonomi’s åbningsbrev. 

Se Powerpoint fil, opmærksomhedspunkter vedr. fakturering 
powerpoint_til_møde
_Fakturering_af_proj    

http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/9842  
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