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1. Momsreglerne 

 
Enhver ”levering mod vederlag” i en tilskudssituation er momsrelevant1.  Det 

betyder, at hvis tilskudsgiveren har krav på en konkret modydelse, vil 

universiteterne som udgangspunkt skulle opkræve moms af indtægten. Modsat skal 

universiteterne ikke opkræve moms, hvis der ikke leveres en konkret modydelse, 

eller forholdet er omfattet af en momsfritagelse jfr. momslovens regler. 

 

 
HUSK: Udgangspunktet er, at alt er med moms 

 

 

I langt de fleste situationer er det uproblematisk for universiteterne og for 

tilskudsgiveren, at tilskudsbeløbet tillægges moms, idet de fleste tilskudsgivere har 

ret til momsfradrag, forudsat at aktiviteten har en direkte sammenhæng med 

virksomhedens momspligtige aktiviteter. Kun i de situationer hvor tilskudsgiveren 

ikke har ret til momsfradrag (fx fonde, fagforeninger, banker og 

forsikringsselskaber mm.), har momspligten en økonomisk betydning2. 

 

Er et forskningsprojekt momsvurderet forkert, kan det betyde, at universiteternes 

pligt til afregning af moms til SKAT, reducerer universiteternes nettoindtægt med 

momsbeløbet i projektet. 

HUSK:  

 
Fejlvurdering kan betyde 20% mindre tilskud 

 

 
2. Formulering af samarbejdsaftaler/bevillinger 
 

Det er vigtigt at være omhyggelig med en korrekt formulering af kontrakterne i 

forbindelse med ydelser/ modydelser, som leveres i projektet.  

 

                                                             
1 Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift, i dag anvendes dog betegnelsen merværdiafgift. 
Moms er en indirekte skat på 25%, som beregnes af en vares/ydelses salgspris, når denne er 
momspligtig. Momsen opkræves af sælgeren. Sælgeren modregner den moms, som er betalt ved 
indkøb, ved afregning med SKAT. 
2 En gennemgang af AU’s eksterne forskningsmidler for 2018 viser at ca. en tredjedel af midlerne er 
givet af tilskudsgivere hvor momsfradragsretten kan være et problem. De største tilskudsgivere i 
denne kategori for AU er Novo Nordisk Fonden, Carlsbergfondet, Willum Fonden, Velux Fonden og 
Tryg Fonden. 
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Hvis man på eget initiativ beskriver aktiviteter, der fra tilskudsgivers side ikke 

stilles krav om, bør beskrivelsen begrænses og formuleres således, at det ikke 

fremstår som en modydelse og medfører momspligt.  

For at undgå disse situationer, er det vigtigt at forholde sig til alle relevante forhold, 

inden kontrakten indgås, så kontrakten er korrekt fra starten. 
 
 
3. Momsmæssig vurdering inden ansøgning/indgåelse af 
aftale 
 

Momsspørgsmålet overvejes allerede fra første kontakt med universitetets 

samarbejdspartner  

En velovervejet afklaring af vilkårene i samarbejdsaftaler/bevillinger er meget 

væsentlig, så momsen ikke medfører en utilsigtet reduktion af universitetets 

indtægter.  

 

 
Momsspørgsmålet bør således være afklaret 

INDEN samarbejdsaftaler/bevillingsaftaler 

indgås, og dermed inden fakturering 

 

 

4. Benævnelse af eksternt finansierede projekter og 
samarbejdsaftaler? 
 

Det er ikke afgørende, hvad et tilskud benævnes i forhold til moms. Momsmæssigt 

skal alle tilskudssituationer vurderes efter de samme retningslinjer. 

 

På universiteterne bruges forskellige begreber for eksternt finansierede projekter 

og samarbejdsaftaler. Fx kan nævnes tilskud, bevillinger, donationer, gavebreve, 

sponsorater, funding (fx crowdfunding) m.m.  

 

Alle ovenstående begreber er eksempler på en momsmæssig tilskudssituation. 

 

5. Er du i tvivl om momspligten? 
 

Har du konkrete spørgsmål til vurdering af momspligten INDEN indgåelse af en 

kontrakt, bør du ALTID kontakte universitetets momsansvarlige. Det er vigtigt, at 

momsspørgsmålet afklares, INDEN kontrakten indgås, da det ellers i værste fald 

kan få økonomiske konsekvenser for forskningsprojektet. 
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