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AU betaler erhvervelsesmoms
Teksten "zero-rated" bør fremgå af fakturaen

Forudsat at varen ikke transporteres til et andet 
 EU-land end DK. 
Skulle det være tilfældet så kontakt Regnskab.

AU afregner importmoms fra Toldstyrelsen 
hver måned
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Note 1
Ja AU beregner erhvervelsesmoms

Ja Leveringstedet er i købers land.
Teksten "Reverse Charge" bør fremgå af fakturaen 

Nej (gælder kun EU)
Note 1*
  Hvis Intellektuel ydelse Købt i EU - "Reverse Charge" på fakturaen 

Købt i 3. lande

Uden betydning hvor ydelsen er købt
Note 1.
I nedenstående tilfælde skal det undersøges, hvor levering finder sted:
- Fast ejendom, herunder hotelophold
- Personbefordring
- Adgang til arrangementer, messer og udstillinger indenfor kultur, videnskab, undervisning mv. Med adgang menes blot selve entreén, og ikke adgangen til en messestand/ leje af en messestand.
- Restaurant og cateringydelser
- Korttidsudleje af transportmidler

Note 1* Note 1* Intellektuelle ydelser:
I nedenstående tilfælde skal det undersøges, hvor den intellektuelle ydelse udnyttes: Advokat, ingeniør og revisorbistand, oversættelser, rådgivning
- Intellektuelle ydelser - hvis ydelsen udnyttes i DK/EU og er købt i EU - "Reverse Charge" fra EU Licensrettigheder og royalties
- Intellektuelle ydelser - hvis ydelsen udnyttes i 3. lande - skal ikke påføres DK moms Reklame og sponsorater

Programmering og tilpasning af software
Note 2. Udlejning af arbejdskraft og løsøre
Begræsninger:

På udgifter til bespisning på restaurant kan der afløftes 1/4 af den opkrævede moms - momskode 15
Ingen afløftning af moms på leje, anskaffelse og drift af hvidplade-biler - momskode 0/10
Ingen afløftning af moms på frugtordninger til medarbejdere - momskode 0
Fuld refusionsmoms på udgifter til kaffe/the /mælk til medarbejdere - momskode 9 - fuld refusionsmoms
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Sælger kontaktes for en kreditnota. Husk at sælger skal have 
AU's VAT-nummer for at kunne lave faktura uden moms. Er 
der ikke held med at få en kreditnota - kontakt Regnskab.

Sælger kontaktes for en kreditnota. Husk at sælger skal have 
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