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Indledning 

Denne vejledning forklarer hvordan en tilpasning af momssatsen generelt set foregår. Den vil derfor 

henvende sig til alle situationer, hvor der forekommer en ændring i momssats. Vejledningen er relevant for 

institutionens RejsUd administratorer, regnskabsmedarbejdere og andre administrative medarbejdere der 

er berørt af en ændring i momssatser. 

Der er for nylig kommet en ny momssats på indenlandske hoteller, hvor man i fremtiden kan afløfte 50 % af 

momsen. Desuden er momsen på rejsebureauydelser blevet ændret således at der nu er forskel på 

momssatsen ved servicegebyrer i forbindelse med rejser udenfor og indenfor EU. Det betyder, at 

opsætningen af dette skal opdateres i RejsUd og Navision. 
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Beskrivelse 

Først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at momssatser ikke er direkte opsat i RejsUd. De er derimod 

opsat på en finanskonto i Navision. Finanskontoen er derefter kædet sammen med en såkaldt udgiftstype i 

RejsUd (fx Hotel eller Rejsebureauydelse). Derfor skal en ændring i momssatsen foretages på finanskontoen 

i Navision og ikke i RejsUd. Det er institutionen der, gennem den decentrale indrapportering DDI, skal 

anmode regnskabsteamet om, at foretage denne ændring. Alternativt skal der opsættes en ny finanskonto 

med den relevante momssats. Dette gøres ligeledes via indberetning gennem DDI. 

Når finanskontoen er opsat med den relevante momssats, skal RejsUd administratoren sikre, at 

udgiftstypen i RejsUd er opsat til at ramme denne finanskonto. Hvis det er den eksisterende finanskonto i 

Navision der blot er blevet ændret, vil udgiftstypen allerede være opsat til at ramme denne. Men hvis der 

er oprettet en ny finanskonto skal Udgiftstypen opdateres til at ramme denne finanskonto. 

 

Den røde cirkel markerer det felt hvori man angiver hvilken finanskonto der rammes af udgiftstypen. 

Bemærk: Da momssatsen er forskellig på Hotel indland/udlands samt på rejsebureauydelser 

indenfor/udenfor EU bør der i RejsUd være opsat 2 forskellige udgiftstyper der rammer hver sin finanskonto, 

med den relevante momssats. Dette gør sig naturligvis gældende for alle udgifter der har forskellig 

momssats. Da momssatsen er opsat på finanskontoen vil alle RejsUd poster der er sat til at ramme denne 

finanskonto få afløftet den samme momssats. Det betyder endvidere at der skal være opsat finanskonti i 

Navision der afspejler muligheden for denne opsætning. 

I RejsUds administratormanual findes der vejledning til administration af udgiftstyper på side 22-24. 

Administratormanualen findes på dette link: http://www.oes.dk/Systemer/RejsUd/Vejledninger 


