VIDEN OM

Nethandel, skoler

Handel over internettet er efterhånden dagligdag for de fleste. Vi
sammenligner priser og køber varer eller ydelser hos den leverandør, som
kan give den bedste pris. Når vi handler som privatpersoner har det, i store
træk, ingen betydning, om leverandøren er etableret i Danmark eller et
andet EU-land som eksempelvis Tyskland.

SKAT OG MOMS
Januar 2022

Det samme gælder dog ikke, når man er en skole eller en anden form for virksomhed.

Varer købt i EU

Skoler kan købe varer i andre EU-lande med udenlandsk moms, hvorved skolen,
umiddelbart, kan opnå en besparelse ved køb af varer i et land med en lavere
momssats. Bemærk dog, at reglerne omhandlende salg via e-handel er ændret pr. 1.
juli 2021, hvorfor udenlandske leverandører pr. denne dato muligvis sælger inkl. dansk
moms.
Når en skole køber varer for mere end 80.000 kr. i det løbende eller det foregående
kalenderår hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal skolen
momsregistreres og skal i stedet beregne og afregne 25 % moms af købet i Danmark.
Momsregistrering skal ske i forbindelse med, at grænsen på de 80.000 kr. overskrides.

Når en skole bliver
registreringspligtig
for moms, bliver
skolen også
forpligtet til at
betale
finansieringsbidrag.

Når skolen er momsregistreret, skal skolens momsnummer oplyses til den udenlandske
sælger, og skolen skal modtage faktura fra udlandet uden moms. Skolen skal
efterfølgende afregne 25 % dansk moms af købet til Skattestyrelsen. Disse regler
gælder, uanset at sælger har opkrævet dansk moms efter 1. juli 2021.

Varer købt uden for EU

Køber en skole i stedet varer over nettet i et land uden for EU, skal skolen
importørregistreres og betale importmoms, ligesom der for mange varegrupper skal
betales told af varerne. Ved køb af varer i lande uden for EU, er der ingen
beløbsgrænse for, hvornår skolen skal lade sig registrere. Der skal ske registrering ved
indførelse af den første vare.

Ydelser – programmer og apps

I det omfang skolen eksempelvis downloader programmer eller køber reklameannoncer
mv. fra nettet, er der tale om køb af ydelser. Når disse ydelser faktureres fra en
virksomhed, som er etableret i udlandet, skal skolen registreres for moms efter
reglerne om omvendt betalingspligt og betale 25 % moms af købet. Ved køb af ydelser
er der heller ingen beløbsgrænse for registreringen. Der skal ske registrering ved køb af
den første ydelse i udlandet.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger
og skal alene betragtes som generel vejledning.
Publikationen dækker ikke specifikke situationer,
og du bør ikke handle - eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt
venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere
påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en
handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation.

Køb i Danmark er også ramt af omvendt betalingspligt

I Danmark er der omvendt betalingspligt på køb af metalskrot, herunder halvfabrikata,
og der er endvidere omvendt betalingspligt på indkøb af mobiltelefoner, tablet-pc’er,
bærbare pc’er og spillekonsoller.
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Momsregistrering har konsekvenser – finansieringsbidrag

Efter indførelsen af de nye regler om omvendt betalingspligt er det blevet væsentligt
mere vanskeligt at undgå en momsregistrering, idet indkøb af varer i Danmark ligeledes
kan medføre en momsregistrering. Selve momsregistreringen udløser, som
udgangspunkt, pligt til at betale finansieringsbidrag.
For vurdering af om en skole skal betale finansieringsbidrag, tager Samlet Betaling, som
opkræver finansieringsbidraget, først og fremmest hensyn til, om den pågældende skole
skal anses for en privat skole eller en offentlig skole. Samlet Betaling henser ligeledes
til, efter hvilken bestemmelse i momsloven skolen er blevet pligtig til at blive
registreret efter.
Skoler mv. som er/bliver momsregistreret som følge af reglerne om omvendt
betalingspligt på it-udstyr, er efter reglerne i dag fritaget for betaling af
finansieringsbidrag. Dette uanset om it-udstyret købes i Danmark eller fra udlandet.
Fritagelsen er betinget af indsendelse af ansøgning herom til Samlet Betaling.
Ansøgningen skal underskrives af revisor.
Der er ikke i bekendtgørelsen givet mulighed for fritagelse for finansieringsbidrag i
andre tilfælde, hvor momsregistreringen ligeledes er en konsekvens af reglerne om
omvendt betalingspligt, fx ved køb af metalskrot i Danmark med omvendt
betalingspligt, ved køb af ydelser fra udlandet eller ved køb af øvrige varer fra fx
Tyskland for mere end 80.000 kr.

HAR DU SPØRGSMÅL SÅ
KONTAKT

Kan skolen undgå en momsregistrering ved køb af it-udstyr?

Uanset, at betaling af finansieringsbidrag ikke i alle tilfælde er en konsekvens, når
skoler skal momsregistreres som følge af køb, kan flere skoler stadig have en interesse i
at undgå en momsregistrering.
Momsregistrering kan undgås, hvis skolen afholder sig fra selv at handle direkte i
udlandet.
Det vil være umuligt at drive en skole uden indkøb af mobiltelefoner, bærbare
computere, tablets mv., og spørgsmålet er derfor, hvordan skolen undgår at blive
registreringspligtig ved køb af disse produkter her i landet.

Louise Eide Hartung
Director, moms,
Tlf. 96 26 38 74
ljs@bdo.dk

I tilknytning til indførelse af reglerne om omvendt betalingspligt er der ikke indført
omvendt betalingspligt for virksomheder, som overvejende sælger de omhandlende
produkter til privatpersoner. Køb i detailleddet vil derfor aldrig være omfattet af
omvendt betalingspligt, og køb i dette led vil altid ske med tillæg af moms.
Når der handles it-udstyr via internetvirksomheder, vil det være vigtigt at forhøre sig,
om den pågældende virksomhed er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt,
eller om de kan sælge til skolen med tillæg af moms.
Med hensyn til reglerne om omvendt betalingspligt på it-udstyr omfatter reglerne
følgende produkter:
•
•
•
•
•

Mobiltelefoner af enhver art, herunder smartphones
Bærbare computere
Tablets
Chips og mikroprocessorer (integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand,
som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter)
Spillekonsoller

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en
danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er
medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og en
del af det internationale BDO netværk bestående
af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke
for både BDO netværket og for alle BDO
medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger
omkring 1.300 medarbejdere, mens det
verdensomspændende BDO netværk har godt
100.000 medarbejdere i mere end 165 lande.

I det omfang skolen bliver pligtig til at lade sig registrere for moms, skal momsen
angives som salgsmoms på skolens momsangivelse, uden mulighed for momsfradrag.
Ønsker I nærmere information om muligheder og udfordringer i tilknytning til
ovennævnte, er I meget velkomne til at kontakte BDO.
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