Ekstra opgaver med MOMS
Momsen i Danmark udgør 25% på alle varer og
tjenesteydelser – og sådan har det været siden 1992.
Inden da har momsen set ud som her i tabellen
(kilde: www.wikipedia.dk)
Moms, skat og afgifter er en del af statens indtægter.
Momsen beregnes i forhold til sælgerens salgspris og
opkræves af sælgeren.
Eksempel:
En købmand køber en vare hjem og har forskellige
udgifter, som lægges på prisen. Han lægger også sin
egen fortjeneste på. Til sidst lægges 25% moms på, og
så har vi den pris, som kunden skal betale …

Vi arbejder med 2 forskellige situationer i forbindelse med udregning af moms:
 Når vi skal lægge momsen PÅ en salgspris, så udgør den 25% (= en fjerde-del)
 Når vi skal trække momsen UD af en pris, så udgør den 20% (= en femte-del)
Nedenstående tegning burde forklare denne forskel:
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Opgave 1:
Udfyld de tomme pladser i skemaet:
Salgspris uden moms
6000 kr

Moms

Salgspris med moms
12.650 kr

180 kr
276.000 kr
65.973 kr
480 kr
142.000 kr
312 kr
962 kr
6.384 kr
Opgave 2:
En motorcykel koster 273.000 kr inkl. moms – hvor meget udgør momsen ?
Opgave 3:
En sportsbutik har købt en jakke til 911 kr – de vil gerne tjene 35% på jakken.
Hvor meget kommer momsen til at udgøre – og hvad bliver den endelige salgspris
inkl. moms ?
Opgave 4:
En iPad (fra Apple) er lidt dyr …. Du betaler 880 kr bare i moms. Udregn prisen
med og uden moms !
Opgave 5:
Et par italienske sko koster butikken 2.128 kr – hvor meget skal den stakkels
kunde (en yngre dame) betale inkl. moms – når butikken ønsker at tjene 45% på
varen ?
Opgave 6:
En mountainbike fra USA koster 4.732 kr at importere (inkl. told og afgifter).
Butikken vil gerne tjene 30% - hvor meget kommer cyklen til at koste inkl. moms ?
Opgave 7:
Brug igen oplysningerne fra opgave 6 !!
Hvor meget ville cyklen koste, hvis momsen blev sat op til 30% ??? Vi håber ikke,
det sker. Men forretningen ”Danmark” mangler jo penge – og det kunne jo være en
måde at skaffe flere indtægter på … Men det tør de nok ikke 
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