
 

Næste momsfrist er 3 december. Er du en af dem, der laver overspringshandlinger, 

eller springer du lige til opgaven? 

Som selvstændig har du ofte meget om ørerne, og nok også meget, du hellere vil lave end 

momsregnskab og indberetning. Men den type opgaver er en fast del af det at være selvstændig, 

så du kan lige så godt springe lige til opgaven.  

 
Troels, selvstændig tømrer, har dette gode råd: 

Du kan lige så godt sætte tid af til det og gøre det lidt rart; fx lave en god kop kaffe og en slikskål. Og, det er 

jo faktisk ikke så svært, når man har gjort det et par gange… 

 

Synes du alligevel, det er lidt svært, kan du på skat.dk/start-up-moms få hjælp til opgaven via tre trin: 

1. Bliv klar (Har du lavet bogføring løbende? Ellers skal du finde bilag og tal frem nu) 

2. Indberet moms (Få hjælp til, hvordan du gør) 

3. Betal moms (efter indberetning skal du huske at betale momsen – og tidligst fem dage før fristen). 

 

På skat.dk/start-up findes masser af hjælp til lige netop dig med en nystartet virksomhed, fx. trin-for-trin 

guides, tjeklister og gode råd. Alt sammen udviklet for at nystartede virksomheder kan komme godt fra start 

med de administrative opgaver som fx moms.   

 

Gode råd og hjælp til momsopgaven 
• Indberet på skat.dk/huskmoms – her finder du også en guide til, hvordan du gør.  

• Husk også at indberette moms, selvom din virksomhed ikke har haft køb og salg i perioden. Du skal 

da indberette 0 kr. 

• Sørg for at have styr på dine bilag og din bogføring, inden du skal indberette. Du kan få god hjælp 

med Skattestyrelsens Bogføringsguide, se skat.dk/bogføringsguide. 

• Har du behov for mere vejledning, kan du deltage på et af vores informationsmøder eller 

webinarer. Se oversigten over kommende møder – og tilmeld dig - på skat.dk/infomøder.  

 

Fristen er 3. december, men du kan gå i gang længe før 
Hvis du afregner og indberetter moms kvartalsvis, er din næste frist 3. december. Moms-
perioden er 3. kvartal 2018. 
 
Du kan indberette, så snart kvartalet er slut, men vent med at betale momsen til tidligst fem 
hverdage før fristen. Ifølge Opkrævningsloven må vi nemlig ikke beholde din virksomheds 
penge i mere end fem hverdage.   

• Hvis du tilmelder dig automatisk betaling via NETS leverandørservice, trækkes 

pengene automatisk først til fristen. 

• Hvis du bruger netbank, kan du selv sætte betalingsdatoen til den 3. december. 
 

 

 

http://www.skat.dk/huskmoms
http://www.skat.dk/bogføringsguide
http://www.skat.dk/infomøder

