
I Budgetvejledningen 2016 afsnit 2.4.7 Ikke-fradragsberettiget købsmoms på side 44 står følgende 
”På hotelregninger uden specifikation af udgiften til morgenmad ydes ingen momsrefusion, med mindre 
det fremgår, at morgenmaden er gratis”. 
Dette er en præcisering som ikke tidligere har været i budgetvejledningen. 
 
Dette medfører en ændring i den måde vi momsmæssigt kan håndtere fakturaer for hotelovernatning. 
 
Hvad enten man har en faktura fra Hotel i kreditor systemet (ØSS-EF) eller har en faktura der skal 
refunderes i RUS, skal man være meget opmærksom på Hotelfakturaen. 
 
Har fakturaen følgende oplysninger eller mangel af samme så skal der fortages følgende moms handling af 
fakturaen 
 
Eksemplerne 1-5  er eksempler på fakturaer som indeholder de rigtige oplysninger (dog forskellige) der gør 
at der kan fratrækkes fuld moms for overnatning og ¼ moms for morgenmad. 
Eksempel 6 er eksempel på en faktura hvor der kun står hotelovernatning, men samtidigt oplyst på 
fakturaren af morgen mad er uden beregning eller gratis. Her er der fuld moms fradrag på 
hotelovernatningen. 
Eksempel 7-10  er eksempler på fakturaer, hvor der IKKE kan fratrækkes moms af noget som helst. 
 
 

Faktura  ved overnatning i Danmark  Momsmæssig 
behandling 

Fratække 
moms 

 
Eksempel 1: 

 Hotel overnatning                   800,00 

 Morgenmad                               80,00 

 Momsgrundlag                        880,00 

 Moms  overnatning                 200,00      

 Moms morgenmad                    20,00              

 Total                                        1.100,00     
                

  
Ved denne kan der 
Fratrækkes  
 
 
Overnatning : Fuld 
moms 200,00 kr. 
 
Morgenmad: ¼ 
momsfradrag 5,00 kr. 

 
 
 

+ 

 
Eksempel 2: 

 Hotel overnatning                  800,00 

 Morgenmad                               80,00 

 Momsgrundlag                        880,00 

 Moms                                         220,00              

 Total                                         1.100,00                    
 

  
 
Her vil der også kunne 
fratrækkes moms i 
forholdet 
 
Overnatning : Fuld 
moms 200,00 kr.    
 
Morgenmad: ¼ 
momsfradrag 5,00 kr. 

 
 
 

+ 

 
Eksempel 3: 

 Hotel overnatning              1.000,00 inkl. moms 

 Morgenmad                            100,00 inkl. moms 

 Total                                      1.100,00 inkl. 

moms                    
 

  
Her vil der også kunne 
fratrækkes moms i 
forholdet 
 
Overnatning : Fuld 
moms 200,00 kr.   
 
Morgenmad: ¼ 
momsfradrag 5,00 kr. 
 

 

 

+ 

  
 

  



Eksempel 4: 

 Hotel overnatning              1.100,00 inkl. moms 
 
Heraf Morgenmad         100,00 inkl. moms 
                    

 

 
Morgenmaden 
prisen skal vises 

Her vil der også kunne 
fratrækkes moms i 
forholdet 
 
Overnatning : Fuld 
moms 200,00 kr.    
 
Morgenmad: ¼ 
momsfradrag 5,00 kr. 

 
 

+ 

 
Eksempel 5: 

 Hotel overnatning              1.100,00 inkl. moms 
 
På fakturaen står en note længere nede, hvor der 
står:           Hotelovernatning 800 + moms 200, bespisning 80 + moms 
20 kr. 
 

  
Her vil der også kunne 
fratrækkes moms i 
forholdet 
 
Overnatning : Fuld 
moms 200,00 kr.     
 
Morgenmad: ¼ 
momsfradrag 5,00 kr. 

 
 
 

+ 

 
Eksempel 6: 

 Hotel overnatning              1.000,00 inkl. moms 
 
Det fremgår af fakturaen fra hotellet at: 
Morgenmad uden beregning eller gratis. 

 

  
Her vil der kunne 
fratrækkes moms af 
Overnatning : Fuld 
moms  200,00 kr.    

 

 
 

+ 

 
Eksempel 7: 

 Hotel overnatning              1.000,00 inkl. moms 
 

  
Ingen 
momsfradrag 
Da morgenmad ikke er 
specificeret eller der 
ikke står at morgenmad 
er gratis.  
Eller manglende 
oplysning om at 
morgenmad ikke er 
indeholdt i prisen. 
 

 

- 

Eksempel 8: 
 Hotel overnatning              1.000,00 inkl. moms 

Det fremgår af fakturaen fra hotellet at  
 
Morgenmad er inkluderet 

  
Ingen 
momsfradrag 
Da morgenmad ikke er 
specificeret med beløb 

- 

 
Eksempel 9: hotel købt gennem rejseburau 

 Hotel overnatning              630,00  
 
Bureauet skriver de optræder som agent. Leverandør kan fakturere 
inklusiv indenlandsk moms 

 

  
Ingen 
momsfradrag 
Dels grundet der ikke 
klart står på fakturaen 
at der er moms 
inkluderet. 
Dels da morgenmad 
ikke er specificeret eller 
der ikke står at 
morgenmad er gratis 

 

- 

 
Eksempel 10: hotel købt gennem rejseburau 
Hotel overnatning              630,00  i Danmark 
 
Bureauet skriver de optræder som agent. Leverandør kan fakturere inklusiv 
indenlandsk moms. 
Including amenities: ”Free Wireless internet/Breakfast Buffet 

 Ingen 
momsfradrag 
Dels grundet der ikke 
klart står på fakturaen 
at der er moms 
inkluderet. 
Dels da morgenmad 
ikke er specificeret med 

- 



beløb 
    

    

 
 
Hvis der er fradrag i relation til ovenstående skema skaI i behandle udgifterne som i gør i dag i ØSS-EF 
eller RUS. 
 
Hvis der ikke er fradrag i relation til ovenstående skema skal der i 

 ØSS-EF vælges moms ingen fradrag 

 RUS skal I vælge omkostningstypen ”Hotel DK ingen momsafløft BV2016” 
 
Dette træder i kraft for de rejser der pr. 2. februar 2016 ikke er godkendt. 

 


