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One Stop Shop - Moms

Elektroniske ydelser til private

•

Fra den 1. januar 2015 skal danske virksomheder fakturere med
lokal moms, når virksomhederne sælger elektroniske ydelser, teleydelser og radio/tv spredningstjenester til private forbrugere i
andre EU-lande.

•
•

Salg spil, herunder hasardspil og andre spil om penge
(download af spil på computere og mobiltelefoner)
Salg og hosting af websteder
Salg og ajourføring af software og fjernvedligeholdelse af
software og hardware
Salg af fotos, billeder, screensavers, tekster og information
At stille databaser til rådighed
Abonnement på onlineaviser og online tidsskrifter
Sikring af annonceringsplads inkl. bannerreklamer på et
netsted/en netside
Brug af søgemaskiner og internetregistre
Datingsites mv.

En dansk virksomhed sælger spil via nettet til en privatperson i
Belgien.

•
•
•
•

Den danske virksomhed skal opkræve belgisk moms, og afregne
momsen til de belgiske myndigheder.

•
•

Momsregistrering – Nyt system:

Eksempler på teleydelser:

Eksempel:

Det betyder i princippet, at virksomheden skal momsregistreres i
alle de EU-lande, hvortil den leverer elektroniske ydelser mv.
For at undgå momsregistrering i andre EU-lande udvikler SKAT et
system – One Stop Moms – så virksomheden kun skal registreres
i dette danske system.
Gennem One Stop Moms registrerer virksomheden salgsmomsen
og indbetaler momsen til SKAT. SKAT vil derefter overføre momsen til det land, hvor forbrugeren har købt varen.
Registrering i One Stop Moms kan ske fra 1. oktober 2014.
Reglerne træder i kraft den 1. januar 2015, og den 1. april 2015
skal virksomhederne angive og betale moms for 1. kvartal 2015.

Eksempler på elektroniske ydelser:
•
•

Salg af film og musik (adgang til eller download på computere og mobiltelefoner)
Salg af adgang til eller download af jingles, excerpts, ringetoner eller andre lyde

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefoniydelser - både fastnet og mobil
Videotelefoni
Bredbåndstelefoni
Telefonkort
Telefonydelser via internettet, herunder internettelefoni
Voicemail, viderestilling
Personsøger, fax, audioteksttjenester
Adgang til Internettet.
Radio- og tv-programmer, herunder broadcasting.

Kontakt din revisor eller Skatteafdelingen for yderligere informationer.

Skatteafdelingen
Hasseris Bymidte 6
Postboks 9
DK-9000 Aalborg
Tlf. +45 98 18 33 33
e-mail: aalborg@redmark.dk

redmark.dk

Aalborg
Hasseris Bymidte 6
DK-9000 Aalborg
Tlf. +45 98 18 33 33
aalborg@redmark.dk

Aars
Dyrskuevej 9
DK-9600 Aars
Tlf. +45 98 62 38 66
aars@redmark.dk

Aarhus
Sommervej 31C
DK-8210 Aarhus V
Tlf. +45 86 13 31 00
aarhus@redmark.dk

København
Dirch Passers Allé 76
DK-2000 Frederiksberg
Tlf. +45 39 16 36 36
copenhagen@redmark.dk

