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Moms – overordnede principper og grundlæggende regler  

Formål 
Momsen er en væsentlig fiskal faktor. Den har stor betydning for virksomhedernes samlede 
skatte- og afgiftsbetaling, og moms udgør en væsentlig del af statens samlede provenu.  

Både virksomhederne og SKAT har derfor fokus på korrekt afregning af moms – hverken 
mere eller mindre. 

Mange medarbejdere i SKAT – såvel i Indsats som Kundeservice – løser momsopgaver og 
moms anses i dag for en såkaldt ”kritisk kompetence”.   

Kurset sætter fokus på de grundlæggende momsretlige principper og de overordnede regler, 
som en korrekt momsmæssig vurdering er afhængig af. Der vil i et vist omfang perspektiveres til 
visse af de forskelle der er mellem moms- og indkomstskatteret. 

 

Indhold 

Følgende områder vil blive gennemgået: 

1. Den EU-retslige tilgang, herunder 

- Historik 

- Det legale grundlag 

- EU Domstolens rolle 

2. Momsens særlige kendetegn, herunder 

- Merværdibeskatningsprincippet 

- Momsens transaktionsorienterede karakter 

- Neutralitetsprincippet 

- Fortolkningsprincipper 

3. Afgrænsning af de momspligtige personer (den subjektive momspligt) herunder: 

- Registreringsgrænserne og 

- Fællesregistrering og delregistrering 

4. Afgrænsning af de momspligtige transaktioner (den objektive momspligt) 

5. Opgørelse af momsgrundlaget, herunder kort om de særlige regler om handel mellem 

interesseforbundne parter samt reglerne om omvendt betalingspligt på visse nationale 

transaktioner 

6. Tidspunktet for momspligtens indtræden 

7. Fritagelser for momsbeskatning – med og uden fradragsret 

8. Fradragsret og visse reguleringsregler 

9. International handel, herunder 

- Hovedprincipperne for handel med varer  

- Hovedprincipperne for handel med ydelser 

- Særlige indberetningskrav 

10. Misbrugsklausulen 

11. Kort om at der findes visse særordninger, fx rejsebureauer, ”brugtmoms”, One-Stop-Moms 

12. Regnskabsregler m.v., herunder 

- Afregningsperioder og fristregler 

- Særlige fakturakrav 

- Særlige registreringsregler  

- Angivelse og indberetning (måske skal momsangivelsens felter hhv. VIES være et 

gennemgående tema, sådan at emnerne gøres ’praktiske’ ved at referere til de 

indberetningsmæssige konsekvenser 

13. Case, hvor man skal spotte, hvilke momsretlige overvejelser, der er relevante 

Undervisere 

Merete Andersen, Advokat(L) hos Lett, LL.M. Master i moms og afgifter 

Grethe Christensen, Chefkonsulent i SKAT, LL.M. Master i moms og afgifter 

Målgruppe 
Kurset er målrettet personer, der typisk har en indkomstskattefaglig baggrund, men som nu 
selvstændigt arbejder med momsspørgsmål i små og mellemstore virksomheder. Der kan være 
tale om ansatte i såvel SKAT, virksomheder som hos rådgivere.  

Tid og sted: 

Sjælland:  

Onsdag den 28. september 2016 

kl. 9.00 – 16.00 

Hotel Svalen 

Roskildevej 333 

2640 Hedehusene  

 

Jylland: 

Torsdag den 29. september 2016  

kl. 9.00 – 16.00 

Hotel Pejsegården,  

Søndergade 112 

8740 Brædstrup  

 

Pris: 

Kr. 900 for SRFs medlemmer 

Kr. 1.200 for ikke-medlemmer 

Kurset afvikles som et Føniks 

920 Kursus. Priserne er inklusiv 

undervisning, undervisnings-

materiale, der udsendes 

elektronisk, og lettere forplej-

ning. 

 

Tilmelding: 

http://www.srf.dk/kurser/ 
 

Tilmeldingsfrist:  

9. september 2016.  

Tilmeldingen er bindende efter 

tilmeldingsfristens udløb. 

SRF forbeholder sig muligheden 

for at aflyse, hvis der ikke er 

nok deltagere. 

 

Efteruddannelse og 

kursusbeviser 

Kurset opfylder betingelserne for 

efteruddannelse i bekendtgørelse 

om løbende obligatorisk 

efteruddannelse for advokater samt 

FSRs retningslinier for obligatorisk 

efteruddannelse. Ved henvendelse 

til kursuslederen vil der blive 

udfærdiget kursusbevis. 

 

Forberedelse 

Ingen 
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