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Momsafstemningsliste 

Momsafstemningslisten er en rapport der sammenligner forventet moms 

ud fra momsopsætningen på finanskonti og bogført realiseret moms på de 

tilsvarende konti. 

Hvis der er differencer udskrives disse på rapporten. 

Momsafstemningslisten er beregnet på at afstemme dansk moms. 

Rapporten findes under Økonomistyring – Periodiske aktiviteter - Moms. 

Rapporten dannes ud fra bogførte finansposter.  

Opsætning 

 

Finanskontoopsætning, der benyttes i rapporten: 

Under Økonomistyring - Finans – Kontoplan – Rediger kan man på 

oversigtspanelet ”Bogføring” opsætte bogføringstyper for hver enkelt 

konto i kontoplanen. 

Bogføringstype kan angives på følgende måde: 

 Køb = købsmoms 

 Salg = salgsmoms 

 Blank = ingen moms, eller hvis bogføringstypen bestemmes fra købs- 
eller salgsordrevinduet gælder at: 

debetposter = købsmoms 
kreditposter = salgsmoms  

Momsvirksomhedsbogføringsgruppe = INDLAND, EU, UDLAND eller 

INTERN 

Momsproduktbogføringsgruppe = FRITAGET eller MOMS25 

 

Kombinationen af denne opsætning bruges til at finde det forventede 

momsbeløb for den enkelte finanskonto.  
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I ovenstående eksempel forventes alle posteringer på kontoen at have 

fået beregnet 25% salgsmoms. 

Kørslen 

 

Bestillingsbilledet har to oversigtpaneler: 

 

 

På oversigtspanelet Indstillinger angives: 

 Kun differencer - Om der kun ønskes udskrevet konti med 

momsdifferencer (ja anbefales) 
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 Medtag konti uden momsopsæt - Om der også ønskes 

finanskonti med blank bogføringstype (ja anbefales) 

 Specifikation - Om der ønskes udskrevet specifikation over 

afvigende posteringer, dvs. der hvor den bogførte moms afviger 

fra den forventede. 

 Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta – om rapporten ønskes 

udskrevet i den ekstra rapporteringsvaluta, der er opsat under 

regnskabsopsætning. 

På oversigtspanelet Finanskonto er der mulighed for at afgrænse på 

specifikke finanskontonumre, afgrænse fra at se konti der er spærret samt 

angive for hvilken bogføringsperiode, der ønskes medtaget 

finansposteringer i udskriften. 

Der kan tilføjes yderligere udvælgelseskriterier på vanlig vis, ved at klikke 

på Tilføj filter. 

 

Udskrifterne 

 

Momsafstemningslisten udskriver en momsspecifikation der i 

rapporthovedet viser datofilter samt dato og udskriftstidspunkt for 

rapporten. 

Derefter udskrives der en linje pr. finanskonto med følgende felter: 

 Kontonummer 

 Kontonavn 

 Momstype 

 Køb momsgrundlag  

 Bogført købsmoms 

 Forventet købsmoms 

 Salg momsgrundlag 

 Bogført salgsmoms 

 Forventet salgsmoms 

 Difference (mellem bogført og forventet) 

 

Til sidst afsluttes der med totaler for alle beløbskolonnerne. 
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Hvis der er valgt at få udskrevet Specifikation i anfordringsvinduet, 

udskrives yderligere en tillægsrapport Postspecifikation, der viser 

posteringer for de valgte finanskonti. 

Rapporthovedet udskriver datofilter samt dato og udskriftstidspunkt for 

rapporten. 

Derefter udskrives finanskontonummer og finanskontonavn. 

Der udskrives en linje pr. finanspostering med følgende felter: 

 Bogføringsdato 

 Bilagsnr. 

 Bilagstype 

 Momstype 

 Momsgrundlag 

 Bogført moms 

 Forventet moms 

 Difference 

Der afsluttes med en total for differencekolonnen. 
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