
MOMSREFUSIONSGUIDE

STEP-BY-STEP



GUIDE TIL TILBAGESØGNING AF MOMS I FORBINDELSE MED SEEDSTER 5.0

Det er naturligvis en forudsætning, at du er berettiget til momsfradrag, for at kunne søge om
momsrefusion.

For at få adgang til ”Momsrefusion” under fanen ”Moms” skal du logge på TastSelv Erhverv. Herefter kan du
tilmelde dig under ”Profil”- ”Profiloplysninger”-”Tilmeldingsoplysninger”-”Momsrefusion”.

Det vil altid være muligt at ansøge på dansk – de danske skattemyndigheder vil sørge for den fornødne
oversættelse.

Se den efterfølgende guide for indtastning/ansøgning om momsrefusion.



GUIDE TIL TILBAGESØGNING AF MOMS I FORBINDELSE MED SEEDSTER 5.0
Det er som udgangspunkt ikke et krav, at der vedhæftes købsbilag. Mange lande stiller dog krav om, at der
skal vedhæftes kopi af købsbilag, i det omfang fakturaværdien ex. moms overstiger 1.000 EUR.
Tilbagesøgningslandet har altid mulighed for at rekvirere øvrige købsbilag, hvis de mener at have behov for
disse.

En ansøgning må maksimalt omfatte et kalenderår. Hvis du ansøger om moms retur løbende, skal du have et
momstilgodehavende på 3.000 kr. eller derover, dækkende over en periode på minimum tre måneder. Hvis
du indsender ansøgning for et helt kalenderår, skal momsbeløbet mindst udgøre 400 kr.

Sidste frist for anmodning om tilbagebetaling er den 30. september i kalenderåret efter det år, hvor
udgiften er afholdt. En udgift afholdt den 2. januar 2019 skal dermed søges retur senest 30. september
2020.

De spanske skattemyndigheder, har som udgangspunkt fire måneder til at behandle ansøgningen og
udbetale pengene. Behandlingstiden kan dog forlænges med op til fire måneder, hvis der efterspørges
ekstra bilag. Ved overskridelse af de fastsatte udbetalingsfrister, er Spanien forpligtet til at forrente det
ansøgte beløb.



1. Tryk på ”Moms”



1. Tryk på ”Momsrefusion”



1. Tryk på ”Opret ny ansøgning”



1. Indtast din stamdata, som 
den er oplyst til SKAT

2. Indtast kontooplysninger

3. Vælg ”Erhvervsaktivitet” 
efter NACE kode i drop-
down menu

4. Fortsæt videre til ”Opret 
ansøgning”



1. Indtast periode: 
Perioden er som 
udgangspunkt et år, 
medmindre der tilbagesøges 
moms for andre 
omkostninger end Seedster -
da skal perioden tilpasses 
disse

2. Udfyld data omkring 
refusionsland jf. billede

3. Markér ”Anvend 
kontooplysninger fra 
stamdata” eller indtast data 
manuelt

4. Fortsæt videre til ”Indtast 
købsoplysn.”



1. Tryk ”Indtast manuelt”



1. Vælg ”Faktura” som 
Dokumenttype

2. ”Dokumentnummer” er 
fakturanummer

3. ”Dokumentdato” er 
fakturadatoen

4. Under ”Leverandørnummer” 
indtastes Seedsters
momsnummer

5. Udfyld de resterende felter 
markeret med: ” * ”

6. ”Afgiftspligtigt beløb” skal 
indtastes eksklusiv moms

7. ”Pro rata-sats m.v.” Skal 
som udgangspunkt være 
100 og kun ændres, hvis du 
ikke har fuld momsfradrag 
(de fleste alm. 
virksomheder vil være 
fuldt fradragsberettigede) 

8. ”Ansøgt beløb” er 
momsbeløb gange pro rata-
sats (fx 200 * 100% = 200)

9. Udfyld ”Købsspecifikation” 
jf. billede

10. Tryk herefter ”Gem og gå 
til oversigt”



1. Indtast samme periode 
som tidligere indtastet 
under ”Opret 
ansøgning”

2. Tryk ”Send ansøgninger”



1. Hvis der er fejl i 
ansøgningen, bedes du 
rette de oplyste 
mangler

2. Hvis der ikke er fejl i 
ansøgningen gives der 
her en kvittering

3. Er ansøgningen uden 
fejl tryk ”Afslut og 
gem kladde”
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