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Modtager(e): Økonomimedarbejdere på Aarhus Universitet. Notat 

Momsregler i FP7 og Horizon 2020 (H2020) 

FP7 momsreglerne tillader ikke EU at dække moms og andre statslige afgifter.  
Dvs. at moms skal afløftes ved bogføring ifølge institutionens (AUs) regler som van-
ligt. Det ikke-afløftbare moms skal derimod bogføres andetsteds og ikke medtages i 
regnskabet til EU.  
Undtagelser: 

1) Hvis det ikke er muligt at identificere moms på fakturaen, er det tilladt at 
medtage den fulde omkostning.  

2) Lufthavnsskat er ikke en statslig afgift, så det er tilladt at medtage i regnska-
bet til EU. 

3) Fakturaer, som dækkes af ”flat rate” i Marie Curie-budgetkategorien ”Contri-
bution to training…” (benævnt D&E eller 3), hvor også al ikke-afløftbar moms 
kan medtages i regnskabet til EU (men ikke under Management-kategorien, 
hvor al moms skal fratrækkes).   
 

Det er vigtigt at bemærke, at disse regler gælder for alle FP7-projekter indtil projek-
tets slutdato, da disse regler fremgår af Grant agreement og det bagvedliggende 
Guide for Financial Issues for FP7: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89556/financial_guidelines
_en.pdf  ).  
Pt. er den seneste FP7-projektslutdato i 2019.  
 
Horizon 2020 (H2020) momsreglerne er ændret lidt i forhold til FP7. 
Moms skal fortsat afløftes ved bogføring ifølge institutionens (AUs) regler som van-
ligt. Men det ikke-afløftbare moms skal ikke længere bogføres andetsteds og må såle-
des gerne medtages i regnskabet Financial statement til EU. 
Dog skal synlig moms på udenlandske fakturaer og kontantbetalte regninger i udlan-
det, hvor AU principielt kunne have søgt refusion (i betalingslandet), men ikke har 
gjort det, ikke medtages i regnskabet til EU.  
Undtagelser: 

1) Hvis det ikke er muligt at identificere moms på fakturaen, er det tilladt at 
medtage den fulde omkostning. 

2) Lufthavnsskat er ikke en statslig afgift, og lufthavnsskatten er derfor også i 
H2020-projekterne tilladt at medtage i regnskabet til EU. 
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3) Det har indtil videre ikke været muligt at finde dokumentation for eventuelle 
undtagelser vedr. Unit costs-kategorier i H2020 Marie Sklodowska-Curie-
projekter, så ikke-afløftbar moms på udenlandske fakturaer skal indtil videre 
også udelades af regnskabet til EU. 

 
Det er vigtigt at bemærke, at disse regler gælder for alle H2020-projekter indtil det 
sidste projekts slutdato, da det fremgår af Annotated Model Grant Agreement (som 
kaldes AGA og er en sammenskrivning af Grant agreement og Guide for Financial is-
sues): 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h
2020-amga_en.pdf  ).  
I H2020 ligger de sidste deadlines for ansøgninger i 2020, så den sidste Horizon 
2020-projektslutdato ligger måske helt hen i 2026. 
 
Dette notat har været i høring i Projektenheden og Kreditor i Økonomisekretariatet 
og ved universitetets eksterne revisor. 


