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Ændrede frister for angivelse og betaling af moms i 

2014/2015 

Virksomheder med en omsætning på mellem 0 og 1 

mio. kr. fortsætter som hidtil med halvårlig 

angivelse og en betalingsfrist på 60 dage, dvs. de 

betales som normalt den 1/3 og den 1/9. 

Virksomheder med en omsætning på mellem 1 og 5 

mio. kr., der i dag har kvartalsvis angivelse, 

fortsætter ligeledes i 2014 med kvartalsvis 

angivelse, men betalingsfristen forlænges til 60 

dage, dvs. de betales den 1/6, den 1/9, den 1/12 og 

den 1/3. Fra 2015 flyttes de til halvårlig angivelse. 

 

Virksomheder med en omsætning på mellem 5 og 

15 mio. kr., som i dag har kvartalsvis angivelse, 

fortsætter med kvartalsvis angivelse, men 

betalingsfristen forlænges til 60 dage, dvs. 

betalingsdatoerne bliver som ovenstående. 

Virksomheder med en omsætning på mellem 15 og 

50 mio. kr., der i dag har månedsvis angivelse, flyttes 

til kvartalsvis angivelse, og betalingsfristen 

forlænges til 60 dage, hvorved betalingsdatoerne 

bliver som ovenfor.  

Henvisning: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=15

2727 

 

Fradrag for elafgift 

Elektricitet brugt i momspligtig virksomhed til: 
Landbrug, gartneri, 
fiskeri og lignende 

Andre virksomheder  

Eksempler på procesformål: 

- drift af maskiner, produktionsanlæg og edb-
udstyr 

- belysning 

- pumper og blæsere i forbindelse med 
ventilation i virksomhedens lokaler 

74,5 øre pr. kWh 

1. januar - 31. januar 2013: 71,0 
øre pr. kWh 

1. februar - 31. december 2013: 
72,4 øre pr. kWh 

Rumvarme, varmt vand eller komfortkøling 41,3 øre pr. kWh 41,3 øre pr. kWh 

Privat forbrug (4.000 kwh) Intet fradrag Intet fradrag 

 

Fradrag for vandafgift 

Vandafgiften inkl. drikkevandsbidrag udgør i 2013 i alt 6,13 kr. pr. m3. Man kan få fradrag for den del af 

vandafgiften inkl. drikkevandsbidraget som vedrører momspligtig virksomhed. 

 

Fradrag for afgifter af olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul 

Som hovedregel er der ingen fradrag for energiafgifterne til rumopvarmning, varmt vand, komfortkøling 

eller motordrift. 

Bruges produkterne til andre formål end de ovenfor nævnte, kan man fra februar 2013 fratrækkes 87,3% af 

energiafgiften. 

Landbrug, gartneri, fiskeri og lignende har ligeledes fradrag for produkterne til andre formål end de ovenfor 

nævnte samt for en del af energiafgiften til motordrift (krav om farvet brændstof). Der kan i 2013 fratrækkes 

98,2% af energiafgiften. 

 

Kildehenvisning: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=71431 

 


