
”Vi har vilje til at give viden værdi”

Moms og olieafgifter

● Engrosmodellen på elmarkedet

● Fra 1. april 2016 overgik faktureringsprincippet for fakturering af elforbrugere til engrosmodellen

● I den forbindelse er der indført en skærpelse i forhold til adgangen til godtgørelse af elafgiften

● Det er nu et krav, at elforbrugerens CVR-nummer fremgår af fakturaen

● Følgende skal fremgå af fakturaen:

● Udstedelsesdato

● Sælgers navn og adresse

● Varemodtagers (købers) navn

● Aftagenummer

● Afgiftens størrelse pr. aftagenummer

● Købers momsnummer, hvis denne er momsregistreret

● Dette er også gældende, såfremt der sker fakturering af elforbrug mellem to selskaber eller mellem 
udlejer og lejer

● Nettoafregningsordning af elafgifter giver en likviditetsfordel, men det er kun for storforbruger med et 
forbrug over 300.000 kWh, som selv vil stå for indberetning m.m.
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● Afgiftsgodtgørelse på landbrugsdiesel, når det er brugt til 
landbrugsmæssige formål (jordbrug, husdyr, gartneri, frugtavl, skovbrug, 
fiskeri, dambrug eller pelsdyr)

● Drift, transport til bygninger – fradrag

● Transport af egne varer til køber – fradrag for landmanden

● Dræning, snerydning, grusgrav og udgravning til gylletank mv. – uden fradrag

● Opgørelse – omsætningsfordeling eller forbrugsregnskab

● Godtgørelse - afgiften nedsat med 1,8 %

SKAT er meget fortolkningsrestriktive og anser dette for groft 
uagtsomt, og kan regulere 10 år tilbage.
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● Skattekonto (SKAT tastselv erhverv)

● Viser saldo og mellemværende med SKAT

● Automatisk udbetaling af tilgodehavende, hvilket giver 
problemer, hvis der betales moms m.m. i god tid før 
forfaldsdatoen – betal max 5 dage før betalingsfristen

● Listet op som et bank kontoudtog

● Ofte er det mindre rentetilskrivning og gebyr, som der 
ikke er kendskab til – før der evt. udbetales en negativ 
moms, hvor saldoen automatisk er modregnet  

Dato Postering Yderligere initiativer Beløb Saldo

77,08

01-09-2015 Moms kvartal -48.231,00 -48.153,92

02-09-2015 Indbetaling 48.231,00 77,08

30-09-2015 Rente -12,67 64,41

01-12-2015 Moms kvartal -37.295,00 -37.230,59

03-12-2015 Indbetaling 37.295,00 64,41

04-12-2015 Indbetaling 37.395,00 37.459,41

11-12-2015 Udbetaling -37.459,41 0

31-12-2015 Rente -19,6 -19,6

Startsaldo


