
20181128 – Vedrørende moms på vederlag iht. forlagskontrakter 

Overskrift: Ændret praksis hos forlagene vedrørende moms kan udlignes ved højere honorar. 

I denne uge har mange oversættere, forfattere og illustratorer fået et brev fra Gyldendal om ændring af 

forlagets momspraksis. Gyldendal vil ikke længere acceptere fakturaer med moms fra oversættere, 

forfattere og illustratorer.  

Som følge af, at flere forlag havde udtrykt tvivl over for Danske Forlag om, hvorvidt betalinger iht. 

forlagskontrakter skulle pålægges moms eller ej, har Danske Forlag fået udarbejdet et notat af 

advokatfirmaet Plesner. Notatet redegør for, at levering af varer og ydelser ganske vist normalt skal 

pålægges moms, så gælder der en undtagelsesregel i momslovens § 13, som betyder, at kunstneriske og 

litterære ydelser er fritaget for moms. Denne bestemmelse omfatter betalinger til oversættere, forfattere 

og illustratorer iht. forlagskontrakter, og disse betalinger må derfor ikke pålægges moms. 

Dansk Forfatterforenings jurist har læst notatet og bemærker, at loven er, som den hele tiden har været, og 

at der således alene er tale om en redegørelse for loven og anvendelsen ift. forlagskontrakter. 

Langt de fleste forfattere, oversættere og illustratorer har aldrig har anvendt moms på deres 

forlagskontrakter. Men for de illustratorer, oversættere og forfattere, der er momsregistrerede, betyder 

ændringen en nettonedgang i deres indkomst efter skat. Dette har Dansk Forfatterforening gjort Danske 

Forlag opmærksom på i forbindelse med notatet. 

Dansk Forfatterforening forventer, at forlagene påtager sig et medansvar for den praksis, der har hersket, 

med varierende krav om moms eller ej afhængigt af det enkelte kontraktforhold mellem forlag og 

ophavsmand. Navnlig under hensyntagen til, at initiativet til den såkaldte praksisændring eller ensretning 

kommer fra forlagene. 

Vi forventer, at forlagene vil vise hensyn til de ophavsmænd, der rammes direkte af det enkelte forlags 

praksisændring, ikke mindst når der er tale om en bestående samarbejdsrelation.  

Eftersom der er mange forskellige individuelle faktorer, der er har indflydelse på, hvordan forlagenes 

praksisændring influerer på det enkelte medlems økonomi, kan vi kun opfordre til, at den enkelte forfatter, 

illustrator og oversætter laver en anslået beregning af, hvor meget vedkommende skal opjustere sine 

honorarer for at modsvare tabet ved ikke længere at kunne afløfte moms længere. 

Når Gyldendal og andre forlag implementerer ensretningen af deres praksis, forventer vi, at der sker under 

skyldig hensyntagen til igangværende kontraktforhold, hvor betalingen allerede er aftalt mellem parterne. 

Hvis et forlag afviser en faktura med moms på en kontrakt, der er indgået under en forudsætning mellem 

parterne om, at der skulle fremsendes en faktura pålagt moms, foreligger der en ensidig ændring af 

kontraktforholdet fra forlagets side, som kan opvejes af en opjustering af honoraret, så ophavsmanden 

bevarer samme økonomiske nettoværdi af sit arbejde. 

Dansk Forfatterforening, formand Morten Visby og jurist Anne Koldbæk. 

 

 


