
Overordnet set er der iht. ML §42 ingen momsfradrag for bespisning, med undtagelse af særreglerne der anvendes ved fuld og 1/4 momsfradrag. 
Samme begrænsning findes ikke i Budgetvejledningen, hvorfor der er mulighed for at anvende momsrefusion på de øvrige udgifter til bespisning, 
med undtagelse af udgifter til frugt, hvor der heller ikke ifg. Budgetvejledningen er nogen fradragsmulighed.

Udenfor AU's område

f.eks. restaurant, hotel, kro
kursus og  konferencecentre mv.
og kun hvis udgiften hertil er af
strengt erhvervsmæssig karakter

Egne lokaler, inkl. AU kantiner

Ved alle indkøb af forplejning og mad i øvrigt som foretages i udlandet, er der ikke mulighed for at fradrage den lokale moms
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Moms - Forplejning

Socialt arrangement

Fagligt indhold

Beslutningsdiagram ved køb af forplejning i DANMARK

Beslutningsdiagram ved køb af forplejning i UDLANDET

Køb af forplejning
Hvor er

arrangementet 
afholdt?

1/4 af den opkrævede moms 
kan afløftes

(Momskode 15)

Er det et fagligt eller et 
socialt arrangement?

Der kan afløftes fuld moms
(momskode 1)

Der kan afløftes
fuld momsrefusion via ØS

(Momskode 9)

Ekstern bespisning med 1/4 momsfradrag:

Deltagere:
Forretningsforbindelser, direktion,
bestyrelser, medarbejdere, forskerteams 
eller andre faglige grupper
ægtefæller/samlever

Begrebet "restaurant" indbefatter også:
cafeteria, motorvejsbistro, burgerbar, pølsevogn mv. 
samt bespisning i tog og på færger

Bespisning med fuldt momsfradrag:
Bespisning i AU's lokaler ifm. arrangementer med fagligt
indhold:

- Møder med forretningsforbindelser
- Interne møder på AU m. fagligt indhold, herunder
temadage, værdiarrangementer, temadage, lederforum

- Interne kurser
- Forsvar / afhandling - Ph.d'er, doktorer, kandidater, elever
mv. (afslutning på et fagligt forløb)

- Forplejning til projektdeltagere ved interviews, forsøg mv.
- Forplejning til eksamensvagter, censorer m. fl.
- Bestyrelsesmøder

Eksempler på bespisning med fuld momsrefusion:
- RUS arrangementer og hytteture
- Sociale arrangementer
- Receptioner
- Markering af medarbejders jubilæum
- Forplejning til studerende
- Forplejning ved feltarbejde
- Generalforsamlinger
- Udgifter vedr. kaffe, the og kakao til personalet

Hvis udgiften betales af AU  og der ikke er fradragsret via ML,  
er der mulighed for momsrefusion

Listen er ikke udtømmende 

Ingen momsfradrag
(Momskode 0)

Frugtordninger:
Frugt som står til rådighed for 
personalet

Køb af forplejning og 
mad iøvrigt

På "restaurant"

Alle andre steder

Ingen momsfradrag
(Momskode 0)

Der kan ikke fratrækkes 
udenlandsk moms

Ingen momsfradrag
(Momskode 10)

Der kan ikke fratrækkes 
udenlandsk moms
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