MOMSVEJLEDNING
Til organisationer (foreninger mv.),
der afholder kongresser, møder
mv. i Danmark.
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1. INDLEDNING

Denne guide om dansk moms angår primært ikke-danske foreninger,
fonde, sammenslutninger, universiteter mv., der afholder en konference
eller tilsvarende i Danmark med et ikke-kommercielt sigte. Guiden er den
danske udgave af en tilsvarende engelsk version.
Generelt er Danmark kendt som et fleksibelt land. Som i andre EU-lande
er levering af varer og ydelser momspligtige i Danmark. Momssatsen er
25%. Mange ydelser er dog momsfritaget eller ikke pålagt moms, når de
faktureres fra Danmark til udlandet.
Det er vigtigt at bemærke, at moms er den eneste potentielle skat på
konferencer og møder i Danmark. Danske byer opkræver ikke turistskat.
Selv om de danske momsregler måske ikke strengt taget er fleksible, fordi
de er underlagt EU’s fælles momsregler, indeholder de muligheder for at
momsfritage 1) konferencegebyrer og/eller 2) visse ydelser, der anvendes
til brug for konferencen.
Hovedreglen er, at konferencer, der er af uddannelsesmæssig og/
eller videnskabelig karakter, og som afholdes af foreninger mv., er
fritaget for moms i Danmark. Omvendt er konferencer, der afholdes for
erhvervsvirksomheder som hovedregel momspligtige.
Kommercielle aktiviteter, der afholdes i tilslutning til konferencen, er som
hovedregel altid momspligtige i Danmark. En organisation, der i forbindelse
med en momsfri konference i Danmark også har kommercielle aktiviteter,
kan som regel med fordel lade sig momsregistrere via sin DMC/PCO i
Danmark.
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2. KONFERENCEAKTIVITETEN

Konferencer, hvor deltagerne repræsenterer
erhvervsvirksomheder
Hvis deltagerne repræsenterer erhvervsvirksomheder, vil momspligt for
konferencegebyret alt andet lige være en fordel. Det skyldes, at momspligt
på konferencegebyret giver konferenceudbyderen ret til momsfradrag for de
udgifter, der er forbundet med konferencen. Hermed fritages en konference
afholdt i Danmark stort set for momsbelastning. I visse tilfælde, når
konferencegebyret er momspligtigtig, kan konferencegebyret ovenikøbet
faktureres momsfrit til deltagerne. Alternativt vil deltagerne i mange
tilfælde kunne få momsen refunderet hos de danske momsmyndigheder.

Konferencer, hvor deltagerne repræsenterer foreninger,
videnskabelige organisationer, læreanstalter mv.
Hvis deltagerne repræsenterer ikke-erhvervsmæssige virksomheder,
f.eks. universiteter, faglige- eller videnskabelige organisationer eller andre
interesseorganisationer, kan momsfritagelse for konferencegebyret være
en fordel. Det skyldes, at deltagerne så ikke betaler en moms, som i
sidste ende vil blive en udgift for dem. På den anden side indebærer
momsfritagelse for konferencegebyrer, at konferenceudbyderen ikke har ret
til momsgodtgørelse for den del af omkostningerne, der er pålagt dansk
moms.
Fordelen for momsfritagelse for deltagerne skal derfor vejes op mod, at
momsfritagelsen kan være en ulempe for arrangøren, fordi arrangøren
ved momspligt opnår momsfradrag for de forbundne udgifter og dermed
reducerer omkostningerne i budgettet.
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Momsstatus for deltagerne
Som nævnt er moms på konferencegebyrer ikke nødvendigvis en ulempe.
Det afgøres af deltagernes momsstatus. Derfor skal det i første omgang,
for at momsoptimere en konference, klarlægges, hvilken momsstatus
deltagerne har, før der gøres videre overvejelser.
Deltagerne (eller deres organisation) vil mest sandsynligt ikke være
berettiget til at få momsgodtgørelse, hvis konferencegebyret er
momspligtigt, og deltagerne tager del i konferencen som:

• privatpersoner
• ansatte eller selvstændige inden for sundhedssektoren (læger, sygeplejersker, psykologer, psykiatere, kiropraktorer, tandlæger mv.)

• ansatte eller selvstændige inden for den finansielle sektor
• ansatte inden for universiteter eller andre undervisningsinstitutioner
medlemmer af en fagforening, videnskabeligt selskab, velgørende
organisation, interesseorganisation mv.
Der skal i dette tilfælde ses på mulighederne for momsfritagelse for
konferencegebyret.

Momsfritagne konferencer (videnskabelige eller
uddannelsesmæssige konferencer)
Konferencen er momsfritaget, hvis en af følgende forudsætninger er
opfyldt:

• Deltagerne er privatpersoner, OG/ELLER konferencen er af
uddannelsesmæssig eller videnskabelig karakter.

• Konferencen afholdes som en non-profit konference (af en non-profit
organisation).

Med en non-profit konference forstås, at konferencen ikke har til formål at
skabe overskud på konferencegebyret i sig selv. I denne sammenhæng er
det ikke til hinder for, at der opnås overskud på salg af stande og andre
særskilte kommercielle aktiviteter i forbindelse med konferencen.
Hvis der af hensyn til arrangementsbudgettet er ønske om at opnå
momsfradrag for de udgifter, der er forbundet med konferencen, skal der
foretages en vurdering af mulighederne for at afholde en momspligtig
konference.
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Momspligtige konferencer
Adgangsgebyret til en konference af uddannelsesmæssig eller
videnskabelig karakter er momspligtigt, når følgende betingelser er
opfyldt:

• Konferencen må anses som kursusvirksomhed.
• Konferencen afholdes med henblik på at opnå overskud.
• Konferencen henvender sig til erhvervsvirksomheder eller offentlige
institutioner.
Herudover er en konference momspligtig, hvis formålet med den primært
må anses for at være instruktion i brugen af virksomhedsspecifikke
produkter eller ydelser frem for mere bredt at være
uddannelsesvirksomhed.

Opsummering på momspligt for konferencegebyr
Hvis konferencen er:
VAT-status:
Har deltagerne ret til
momsrefusion?
Har arrangøren
momsfradrag for
omkostninger til
konferencen?

Non-profit
Momsfritaget
N/A

Med profit
25% (dansk moms)
Ja, for momspligtige virksomheder

Nej

Ja
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3. KOMMERCIELLE INDTÆGTER

Uanset om konferencen i sig selv (deltagergebyret) er momspligtig, skal
det, hvis der er andre indtægter i tilknytning til konferencen, særskilt
vurderes, om disse indtægter er momspligtige. Herunder om de er moms
pligtige i Danmark.
Det drejer sig typisk om udlejning af stande samt reklame- og
sponsorindtægter.
Aktivitet
Standudlejning kombineret
med anden serviceydelse
(f.eks. udlejning af møbler, lys,
udstyr mv.)
Sponsor- og
reklameindtægter

Momspligtigt Dansk moms på fakturaen
Ja
Nej

Ja

Nej

4. ANDRE INDTÆGTER (HOTELOPHOLD,
GALLAMIDDAG, UDFLUGTER M.V.)
Dette afsnit gælder kun for indtægter, som faktureres særskilt til
konferencedeltagerne. Det vil sige, at ydelsen ikke indgår som en
integreret del af en konferencepakke.
Det skal i første omgang vurderes, om det, der leveres, leveres i eget navn
eller tredjemands navn.
En gallamiddag eller tilsvarende arrangement, som der opkræves særskilt
betaling for, vil typisk blive leveret i eget navn, da ydelsen vil bestå af et
antal underliggende leverancer leveret af en række underleverandører,
men som skaber en enkel ydelse (middagen), som vil blive leveret i
arrangementafholderens navn. En sådan ydelse er momspligtig i Danmark.
På den anden side vil ydelser, som består af en enkel leverance, og som
arrangagementafholderen ikke tilføjer noget, fx billetter, typisk blive leveret
i tredjemands navn. I disse tilfælde er arrangementafholderens ydelse ikke
momspligtig i Danmark.
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Aktivitet
Mad og drikke (gallamiddag mv), som ikke er en
del af konferencegebyret
(opkræves særskilt hos
deltagerne)

Momspligtig
Dansk moms på fakturaen
Ja - man kan dog Ja, hvis det er momspligtigt
undgå momsregistrering, hvis man
lader en DMC/
PCO varetage denne aktivitet

Overnatning som ikke er
en del af konferencegebyret (opkræves særskilt
hos deltagerne)
Salg af gimmicks
Udflugter og
underholdning (opkræves
særskilt hos deltagerne)
Museumsbilletter, havnerundfart (opkræves
særskilt hos deltagerne)

Nej

Nej

5.MOMSFRADRAG/MOMSREFUSION
Generelt
Momsfradrag i Danmark afhænger af omfanget af konferencearrangørens
momspligtige aktiviteter:
Konferencegebyr
Momspligtig

+

Momsfri
Momsfri

+
+

Kommercielle
indtægter
Momspligtig
=
Momspligtig
Ingen
aktiviteter

=
=

Momsfradrag
Fuldt momsfradrag (med få
undtagelser)
Delvist momsfradrag
Ingen momsfradrag (visse ydelser vil dog ikke være belastet
med dansk moms)
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Momspligtig konference (varer og ydelser, der er integreret i
deltagergebyret)
Nedenstående skema viser din danske leverandørs momsbehandling af de
oftest forekommende indkøb, når du afholder en konference i Danmark.

1
2
3
4
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Ydelse

Momspligtig

Lokaleleje
Teknisk udstyr mv.
Mad og drikke under
selve mødeafholdelsen
Middage uden for
mødeafholdelsen
(gallamiddage mv.)
Hotelophold
Standleje uden andre ydelser
Standleje inkl. en
anden ydelse (lys,
kommunikation mv.)
Security
Guider
Værter i lufthavnen
(destination modtagelse mv.)
Underholdning med
kunstnere (orkestre,
DJ’s mv.)
Bus transfer
Taxa og limousineservice
Museumsbilletter
=
=
=
=

Ja
Ja
Ja

Arrangør er
hjemmehørende
i EU
+ moms1
Uden moms4
+ moms2

Arrangør er
hjemmehørende
uden for EU
+ moms1
+ moms1
+ moms2

Ja

+ moms2

+ moms2

Ja
Ja

+ moms1
+ moms1

+ moms1
+ moms1

Ja

Uden moms4

+ moms1

Ja
Nej
Ja

Uden moms4
N/A
Uden moms4

+ moms1
N/A
+ moms1

Nej

N/A

N/A

Ja
Nej

+ moms1
N/A

+ moms1
N/A

Nej

N/A

N/A

100% momsfradrag via det danske momsregnskab for momspligtig konference
25% momsfradrag for momspligtig konference
Ingen momsfradrag
Reverse charge/omvendt betalingspligt (momsberegning i arrangørens hjemland)
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Momsfri konference (varer og ydelser, der er integreret i
deltagergebyret)
Nedenstående skema viser danske leverandørers momsbehandling af de
oftest forekommende indkøb ved afholdelse af konference i Danmark.
Ydelse

Momspligtig

Ja
Ja

Arrangør er
hjemmehørende
i EU
+ moms
Uden moms1

Arrangør er
hjemmehørende
uden for EU
+ moms
+ moms

Lokaleleje
Teknisk udstyr mv.
Mad og drikke under
selve mødeafholdelsen
Middage uden for
mødeafholdelsen
(gallamiddage mv.)
Hotelophold
Security
Guider
Værter i lufthavnen
(destination modtagelse mv.)
Underholdning med
kunstnere (orkestre,
DJ’s mv.)
Bus transfer
Taxa og limousineservice
Museumsbilletter

Ja

+ moms

+ moms

Ja

+ moms

+ moms

Ja
Ja
Nej
Ja

+ moms
Uden moms1
N/A
Uden moms1

+ moms
+ moms
N/A
+ moms

Nej

N/A

N/A

Ja
Nej

+ moms
N/A

+ moms
N/A

Nej

N/A

N/A

1 = Reverse charge/omvendt betalingspligt (momsberegning i arrangørens hjemland)

Delvis momsfradragsret
I tilfælde af at der afholdes en momsfri konference, hvor arrangøren samtidig har momspligtige kommercielle indtægter, har arrangøren ret til delvis
momsafløftning.
Momsfrie indtægter
Deltagergebyr – og ydelser, der er
integreret i det momsfrie deltagergebyr

Momspligtige indtægter
Udlejning af stande
Sponsorindtægter
Reklameindtægter
Udlejning af mødelokaler
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For udgifter, der udelukkende vedrører de momsfri indtægter, har
arrangøren ingen momsfradragsret.
For udgifter der udelukkende vedrører de momspligtige indtægter, har
arrangøren 100% momsfradragsret.
For udgifter, der både vedrører de momspligtige og de momsfrie indtægter,
har arrangøren delvis momsfradragsret. Den delvise momsfradragsret
beregnes som følger:
Momspligtige indtægter x 100 / samlede indtægter fra konferencer =
momsfradragsprocent.
Hvis eksempelvis arrangørens momspligtige indtægter udgør 33% af
de samlede konferenceindtægter, så har arrangøren også ret til 33%
momsfradragsret for eksempelvis leje af konferencesal (da en sådan leje
både generer de momsfrie og de momspligtige aktiviteter).

6. MOMSREGISTRERING
Konferencearrangører, der leverer momspligtige varer eller
tjenesteydelser i Danmark, f.eks. momspligtige konferencer, særskilt
betaling for gallamiddage m.v., er forpligtet til at lade sig momsregistrere
i Danmark.
En momsregistrering behandles typisk inden for 2-3 uger, men kan i visse
tilfælde behandles hurtigere. Når momsregistreringen er gennemført,
har du også en forpligtelse til at indsende momsangivelse til de danske
momsmyndigheder.
Momsperioden er normalt kvartalsmæssig. Momsangivelsen skal
indsendes senest den første arbejdsdag i den tredje måned efter
momsperiodens udløb. Momsbeløbet skal betales på samme dato.

Arrangører, der er etableret i et andet EU-land,
Grønland, Færøerne, Island og Norge
Hvis arrangøren er etableret i et andet EU-land eller i Grønland, Island,
Færøerne eller Norge, kan arrangøren anmode om at blive momsregistreret
på sin adresse i det land, hvor foreningen er etableret. Alternativt kan
arrangøren vælge at blive registreret via en dansk repræsentant, fx et
dansk PCO eller et dansk revisionsfirma.
Hvis arrangøren vælger at blive registreret på sin adresse i udlandet
sker momsregistreringen ved denne adresse, og arrangøren skal udfylde
registreringsformularen 40.110, som skal sendes til Erhvervsstyrelsen i
Danmark. Formularen findes på:

www.skat.dk
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Hvis arrangøren vælger at blive registreret via en dansk repræsentant,
bliver arrangøren registreret på repræsentantens adresse i Danmark. Det
er dog udelukkende arrangøren, der hæfter for betalingen af momsen. Når
arrangøren vælger at blive registreret via en dansk repræsentant, skal
repræsentanten udfylde et bilag om hæftelsesforhold. Bilaget sendes
sammen med registreringsformularen til Erhvervsstyrelsen i Danmark.
Formular og bilag findes på:

www.virk.dk
Herudover har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en dansk1 og en engelsk2
guide omkring registrering af udenlandske virksomheder i Danmark.
Guiderne findes på:

indberet.virk.dk

Arrangør i et tredje land (med undtagelse af Grønland, Island,
Færøerne eller Norge)
Hvis arrangøren derimod er etableret i et tredje land, skal arrangøren
registreres via en dansk repræsentant. Arrangøren bliver registreret på
repræsentantens adresse i Danmark, og begge parter hæfter for momsen.
Når arrangøren bliver registreret via en repræsentant i Danmark, skal
arrangøren udfylde formular 40.112, og repræsentanten skal udfylde
et bilag omkring hæftelsesforhold. Både formular og bilag sendes til
Erhvervsstyrelsen i Danmark. Formularen findes på:

www.skat.dk
Se også Erhvervsstyrelsens guide på linket ovenfor.

Afmeldelse
Når konferencen er afsluttet, er arrangøren ikke længere momspligtig
i Danmark og skal afmeldes for moms. Afmeldelse af arrangøren
sker via formular 40.003, som udfyldes af arrangøren og sendes til
Erhvervsstyrelsen i Danmark. Formularen findes på:

www.skat.dk

1
2

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)
Register of Foreign Service Providers (RUT)
November 2017
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7. MOMSREFUSION

Hvis arrangøren er berettiget til momsrefusion, afhænger proceduren
herfor af, om arrangørens virksomhed er etableret i EU eller uden for EU.
Hvis arrangøren er etableret i EU, ansøger arrangøren om momsrefusion
elektronisk via arrangørens egne momsmyndigheders hjemmeside. Dette
skal gøres senest den 30. september i det år, der følger, efter at udgiften
har været afholdt.
Hvis arrangøren er etableret uden for EU, afgives anmodningen om
momsrefusion på formular 31.004, der skal indsendes til de danske
momsmyndigheder på følgende adresse:
SKAT
Udland Momsrefusion & Momsregistrering
Pioner Allé 1
DK-6270 Tønder
Ansøgningen skal være de danske momsmyndigheder i hænde på
ovenstående adresse senest den 30. september i det år, der følger, efter
at udgiften har været afholdt.
Ansøgningen skal vedlægges originale fakturaer, hvoraf momsen ønskes
godtgjort.
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8. EKSEMPLER PÅ
DEN DANSKE MOMSBEHANDLING

I dette afsnit gennemgår vi med en række eksempler momsbehandlingen
af konferencer i Danmark.

Verdenskonference for sundhedspersonale, inklusiv udstilling
I dette eksempel afholder en verdensorganisationen for speciallæger en
tredages konference om den videnskabelige udvikling inden for deres
pågældende medicinske speciale.
Generelt er læger, hospitaler og andre sundhedsvirksomheder
momsfritaget. Dette betyder, at deltagerne er ikke-momspligtige personer.
Derfor vil det være en fordel, at deltagergebyret er momsfritaget. Lægerne
betaler ikke for andet end selve konferencen. Det vil sige, at alle udgifter
er inkluderet i konferencegebyret.
Det er ikke hensigten at skabe overskud på konferencen i sig selv. Dette
betyder, at konferencegebyret alene dækker de faktisk budgetterede
udgifter til faciliteter, mad og drikke, hotelophold samt en budgetpost til
uforudsete udgifter.
Konferencen anses som en non-profit konferencen i momsøjemed.
Dette indebærer, at konferencegebyret ikke er momspligtigt. Da
lægerne/konferencedeltagerne ikke betaler et separat beløb til
konferencearrangøren for hotel, gallamiddag m.v., er konferencearrangøren
ikke pligtig til at betale moms af disse ydelser.
Dette betyder, at konferencearrangøren ikke er momspligtig i Danmark. Til
gengæld kan konferencearrangøren heller ikke opnå godtgørelse af den
danske moms på de udgifter, der afholdes i Danmark til konferencen.
Udover afholdelsen af selve konferencen, sælger konferencearrangøren
også stande til brug for markedsføring af produkter.
Hvis standene sælges som ren “space”, er udlejningen momspligtig
i Danmark, og konferencearrangøren skal lade sig momsregistrere i
Danmark for denne aktivitet. Der er momsfradrag for de udgifter, der er
forbundet med udlejningen af standene.
Hvis konferencearrangøren imidlertid ikke alene udlejer en stand,
men også leverer mindst én ekstra service (f.eks. møbler, lys,
kommunikationsmidler m.v.), ændrer ydelsen karakter fra at være
udlejning af en stand til en marketingydelse. I dette tilfælde er der
ikke krav om momsregistrering i Danmark. I stedet skal ydelsen
momsmæssigt håndteres efter de regler, der måtte være gældende
i konferencearrangørens hjemland. Der er adgang til momsrefusion
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i Danmark for de udgifter, der er forbundet med leveringen af den
pågældende ydelse.

Verdenskonference for en menneskerettighedsorganisation
I dette eksempel er konferencearrangøren en paraplyorganisation for
lokale menneskerettighedsorganisationer. Temaet for kongressen er en
diskussion af generelle menneskerettighedsprincipper.
Menneskerettighedsorganisationer er generelt fritaget for moms.
Der er ikke hensigten at skabe profit på konferencen. Konferencegebyret
dækker derfor kun selve konferencen.
Konferencen anses som en non-profit konference i momsøjemed. Derfor er
konferencegebyret ikke momspligtigt.
Deltagerne kan booke overnatning via konferencearrangøren
(menneskerettighedsorganisationen). Hvis menneskerettigheds
organisationen sælger overnatning i eget navn, er organisationen
momspligtig i Danmark. Det betyder, at der skal opkræves moms
af overnatningsgebyret, men samtidig har organisationen fuld
momsfradragsret for udgiften til leverandøren (hotel og lignende).
Hvis menneskerettighedsorganisationen sælger overnatningen på
vegne af de danske hoteller (dvs. videreleverer ydelsen i fremmed navn
og for fremmed regning, medfører dette ikke momspligt i Danmark for
organisationen.

Konference for den offentlige administration
Generelt er offentlige administrationer ikke momspligtige. Det betyder, at
deltagerne er ikke-momspligtige personer. Derfor vil det være en fordel at
opnå momsfritagelse for konferencen.
Arrangøren af konferencen er imidlertid i dette eksempel en privat
virksomhed, der har intention om at skabe overskud på konferencen. Da
konferencen henvender sig til offentlige administrationer, er deltagergebyret
momspligtigt, og konferencearrangøren skal derfor som udgangspunkt
opkræve dansk moms.
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Universitetskonference
En sammenslutning af tekniske universiteter afholder en konference af
videnskabelig karakter. Deltagerne er forskere på højere læreanstalter.
Temaet er udviklingen af nye teknologier. Det vil sige et tema af
videnskabelig karakter.
Generelt er uddannelsesorganisationer fritaget for moms. Dette betyder, at
deltagerne er ikke-momspligtige personer. Derfor vil det være en fordel at
opnå momsfritagelse for deltagergebyret.
Konferencearrangørerne har ikke nogen intention om at opnå overskud på
konferencen. Konferencegebyret dækker derfor kun selve konferencen.
Konferencen anses som en non-profit konference i momsøjemed. Dette
indebærer, at konferencegebyret ikke er momspligtigt.
Konferencearrangøren fakturerer separat i eget navn hotelophold,
bustransport og en gallamiddag til de deltagere, der ønsker nogle af eller
alle disse ydelser. Ydelserne er hver især momspligtige i Danmark, og
konferencearrangøren skal derfor momsregistreres i Danmark og opkræve
dansk moms af ydelserne. Konferencearrangøren har samtidig adgang til
fuld momsafløftning for de udgifter, der er forbundet med at levere de her
omhandlende ydelser. Nogle af ydelserne kan dog indebære, at deltagerne
skal lade sig momsregistrere for køb af ydelserne, og vi anbefaler derfor
generelt, at det overvejes at lade sådanne ydelser blive varetaget via en
dansk repræsentant.

Konference for bilentusiaster (hobby/privat
fritidsinteresse, organisation)
I dette eksempel afholder en amerikansk organisation for bilentusiaster en
konference i Danmark. Temaet er diskussion af de seneste trends inden
for bilmotorteknologien. Deltagerne deltager som følge af deres private
interesse for biler.
Deltagergebyret inkluderer hotelovernatning, transport, mad, udflugter samt
andre underholdningsaktiviteter. Deltagergebyret dækker ikke samtlige
udgifter. Det skyldes, at organisationen også har markedsføringsindtægter
på konferencen (udlejning af udstillingsstande, reklamer mv.). Disse
indtægter medfører, at deltagergebyret kan reduceres.
Der er som sådan ikke tale om en videnskabelig eller uddannelsesmæssig
konference. Konferencegebyret er derfor momspligtigt. Dette gælder, selv
om organisationen har underskud på selve konferencegebyret.
Organisationen skal opkræve dansk moms af deltagergebyret, men
skal ikke opkræve dansk moms af udlejning af stande og andre
reklameindtægter.
Organisationen har samtidig fuld momsafløftning for alle udgifter, der
medgår til arrangementet.

November 2017

15

Til organisationer (foreninger mv.), der afholder kongresser, møder mv. i Danmark.

9. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er
du velkommen til at kontakte MeetDenmarks medlemmer.

Wonderful Copenhagen
E-mail: kongres@woco.dk

Inspiring Denmark
E-mail: ela@inspiringdenmark.dk

Visit Aarhus
E-mail: convention@visitaarhus.com

Visit Aalborg
E-mail: convention@visitaalborg.com

Eller vores sparringspartner på moms
KPMG Acor Tax
Flemming Lind Johansen
E-mail: flemming.lind.johansen@kpmg.com
Telefon: +45 5374 7057
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Denne vejledning er udarbejdet ud fra generelle termer. Hvis de forhold,
der er beskrevet, afviger fra de konkrete forhold, anbefaler vi, at der søges
specifik rådgivning.
Vejledningen beskriver vores vurdering af de regler og den praksis, der er
gældende på det tidspunkt, hvor vejledningen er offentliggjort. Vejledningen
opdateres ikke løbende, og der kan derfor være indtrådt ændringer i
regler og praksis, der medfører en anden konklusion end den konklusion,
vejledningen giver udtryk for.

November 2017
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