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Omvendt betalingspligt for moms
– Mobiltelefoner, bærbare
computere – tablet pc’er mv.
- ved indenlandsk handel fra den 1. juli 2014.

Hvilke varer er omfattet
Ved indenlandsk handel mellem danske virksomheder, er der fra
den 1. juli 2014 omvendt betalingspligt for moms for følgende varer:
•
Mobiltelefoner
•
Integrerede kredsløbsanordninger
•
Spillekonsoller
•
Tablet-pc’er
•
Bærbare computere

Hvilke handler er omfattet
Reglerne om omvendt betalingspligt skal anvendes, når danske
virksomheder handler med hinanden (B2B).
Salg fra virksomheder, hvis salg udelukkende eller overvejene
sker til private forbrugere, er ikke omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Sælger skal fortsat opkræve moms.
Virksomheder er omfattet af de nye regler, hvis mere end 50 pct.
af virksomhedens samlede salg af mobiltelefoner, integrerede
kredsløb mv. sker til virksomheder.

Hvad skal sælger gøre

Bemærk, at momsfrie virksomheder – f.eks. læger og tandlæger
- skal momsregistreres hos SKAT, hvis de køber mobiltelefoner,
integrerede kredsløb mv. fra virksomheder, der er omfattet af
reglerne. En momsregistrering kan undgås, hvis varerne i stedet
købes fra en detailvirksomhed, der skal opkræve moms af salget.
Der skal ske en begrænsning af momsfradragsretten, hvis køber
ikke har momsfradrag eller delvis momsfradrag for købet. F.eks.
hvis den købte vare skal anvendes til momsfri virksomhed, eller
hvis den købte vare skal anvendes privat.

Mere om hvilke varer der er omfattet
I bemærkningerne til loven har man defineret hvad der skal forstås ved mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger og
spillekonsoller.
Mobiltelefoner er mobile telefonapparater, der er fremstillet eller
tilpasset til anvendelse i forbindelse med et net med licens og
benyttet på specifikke frekvenser, uanset om de har anden anvendelse eller ej. Omfatter også smartphones.
Integrerede kredsløbsanordninger er mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder i den tilstand, som de er i, inden de
integreres i slutbrugerprodukter.

Sælger skal udstede en faktura uden moms.
•
På fakturaen skal det fremgå, at det er køberen, der skal afregne momsen. F.eks. med teksten ”Omvendt betalingspligt
– køber afregner momsen”.
•
Købers momsnummer kan fremgå af fakturaen. Det er ikke
et krav, men sælger indikerer derved, at sælger har sikret
sig, at man ikke sælger til en privatperson.

Spillekonsoller er maskiner, hvis karakteristika og primære funktion viser, at de er bestemt til underholdningsformål (spil), men
det er ikke maskiner, som aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemærker eller lignende betalingsmidler.

Sælger skal indberette salget på momsangivelsens rubrik C (der
skal ikke ske indberetning til listesystemet).

Kontakt din revisor eller Skatteafdelingen for yderligere informationer.

Hvad skal køber gøre
•
•
•

Køber skal beregne erhvervelsesmoms.
Momsen af købet skal fremgå af salgsmomsrubrikken på
momsangivelsen.
Momsbeløbet fradrages via købsmomsrubrikken på momsangivelsen.
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