
Fra	1.	juli	2014	indføres	der	indenlandsk	omvendt	betalingspligt	
vedrørende	moms	på	dansk	salg	af	følgende	varer:	

 Mobiltelefoner 

 Bærbare computere 

 Tablet‐pc’er 

 Integrerede kredsløbsanordninger (inden integration i slutbrugerproduktet). Ifølge lovforslaget 
drejer det sig om mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder. 

 Spillekonsoller 
 
De nye regler betyder, at en dansk sælger som udgangspunkt ikke skal opkræve moms ved salg af 
ovennævnte varer (skal  oplyse ” omvendt betalingspligt” på fakturaen for de varer der er omhandlet), men 
at det er køber, som skal beregne og afregne momsen af købet via momsangivelsen. Ved salg af andre 
produkter gælder de almindelige momsregler, da ovennævnte oversigt er udtømmende (dvs. eksempelvis 
stationære pc’er skal behandles efter de almindelige regler for moms). 
 

 Reglerne gælder ved salg til ”afgiftspligtige personer” i Danmark. 

 Reglerne gælder ikke for virksomheder hvis omsætning af de omhandlede varer til private udgør 
mere end 50% af den samlede omsætning. Detailbutikker der primært henvender sig til private, vil 
derfor som udgangspunkt stadig skulle opkræve moms af deres salg af disse produkter. 

Reglerne	gælder	således	for	AAU,	for	ovennævnte	varer	som	er	købt	i	
Danmark.	
 
Da det er køber (her AAU), som skal beregne ”salgsmoms” og afregne momsen af købet via 
momsangivelsen af ovennævnte skal der fra 1. juli 2014 konteres på nye arter for de benævnte varer. 
Det er derfor meget vigtigt at I decentralt er meget opmærksomme på at benytte disse nye konti vedr. køb 
af ovennævnte. 
 
Selve beregningen af ”salgsmomsen” og efterfølgende indberetning og hjemtagelse af moms skal I ikke 
forholde jer til, da ØA udfører den del. 

Der	er	i	den	anledning	oprettet	3	nye	art	15xxxx	konti	hvor	I	skal	kontere	
de	nævnte	varer.		
 
Dette netop for at kunne beregne den moms der skal indberettes til SKAT. Det er meget vigtigt, at i er 
opmærksomme på at kontere disse korrekt. 
Følgende arter er oprettet: 

150900 B. Indlands køb u/moms. Bærbar PC, Tablets, Spillekonsoller, Mobiltelefoner, Integrerede 
kredsløbsanordninger 

 150910 Bærbare PC, Tablets, Spillekonsoller 

 150911 Mobiltelefoner 

 150912 Integrerede kredsløbsanordninger, Chips 
 
Når man konterer en korrekt faktura fra leverandør uden moms skal moms/afgiftskode ”0 ingen moms på 
fakturaen” benyttes i konteringen. 



Hvis Leverandørerne ikke fremsender faktura vedr. ovenstående uden moms, skal fakturaen afvises og 
der skal udbedes kreditnota og ny faktura uden moms.  
 
Fremsender en leverandør en faktura med moms vedr. ovenstående og I konterer den, så kan I ikke 
trække momsen fra, da SKAT ser det som en fejlmomset faktura. Dette medfører en merudgift i jeres 
regnskab. 
 
Det er vigtigt at AAU (indkøbsenhederne) inden køb (efter 1/7‐2014) meddeler de relevante 
leverandører, at AAU i forhold til indenlandsk betalingspligt skal betragtes som en afgiftspligtig person, 
således at Leverandørerne – B2B ‐ skal fakturerer AAU uden moms vedr. ovennævnte varer. (tekst til 
leverandør se nederst i denne mail) 
 
Konterings eksempler findes i vedlagte Excel ark. 

Eksempel på 
Indenlandsk fakt omv

 

Registrering	af	udstyr	over	5.000	og	under	100.000	kr.		
	
Reglerne for registrering af udstyr gælder også for ovenstående køb. 
 
Der vil når i konterer fakturaerne stadig skulle vælges om det skal registreres eller ”intet”. 
Når registrator modtager workflow‐mailen, skal registrator dog benytte sig af de normale procedurer i 
samapp strukturen for registreringen i anlægsmodulet.  
 
 

TEKST	SOM	I	KAN	MEDDELE	JERES	LEVERANDØRER	VEDR.	OVENSTÅENDE	
PRODUKTER.		
KOPIER DEN IND I EN MAIL OG SEND TIL LEVERANDØREN, MÅSKE EFTERFULGT AF EN TELEFON OPKALD. 
 
Kære Leverandør 

Fra 1. juli 2014 må leverandører, jf. lov nr. 1637 af 26/12-2013 §2 stk. 1. nr. 5 og 6,  ikke opkræve moms ved 
dansk salg (indenlandsk salg) af:  

 Mobiltelefoner 

 Bærbare computere 

 Tablet‐pc’er 

 Integrerede kredsløbsanordninger (inden integration i slutbrugerproduktet). Ifølge lovforslaget 
drejer det sig om mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder. 

 Spillekonsoller 
 
ved salg til erhvervskunder.  
 
De nye regler betyder, at I ikke må opkræve moms, når I fakturer til Aalborg Universitet. Det er Aalborg 
Universitet, der skal beregne og angive 25 % dansk moms til SKAT, efter gældende regler.  
 
Da Aalborg Universitet er en erhvervskunde, bedes I fra 1. juli 2014 fakturere ovennævnte produkter uden 
moms til Aalborg Universitet. Alt andet skal behandles på almindelig vis. 
 



Skat’s Styresignal fortæller mere konkret om hvad integrerede kredsløbsanordninger er.  

Følgende er bl.a. omfattet: (ej udtømmende) 

Herved omfattes eksempelvis  

 CPU-enheder  

 GPU-enheder  

 RAM-enheder  

Med "enhed" menes selve chippen. 

 

Herved omfattes eksempelvis ikke:  

 Elektrisk filter  

 Passive elektriske eller elektroniske komponenter med fast eller indstillelig induktans  

 Kondensatorer  

 Sensorer  

 

Herved omfattes eksempelvis heller ikke følgende genstande, idet de integrerede 

kredsløbsanordninger anses for indbygget i en enhed og forbundet med andre 

komponenter:  

 Komponenter i hvilke flere integrerede kredsløbsanordninger er monteret 

sammen  

 Sammensatte elektroniske kredsløb  

 Memory cards med integrerede kredsløbsanordninger (smart cards)  

 Flash memory cards  

 Interface cards  

 Lydkort  

 Grafikkort  

 Memory sticks (USB-memory nøgler)  

 RAM-moduler/RAM-blokke  

 Dongles  
 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2161804&vId=0 

NYT	PR.	1/12‐2014		NY	TELEUDBYDER	>	TELENOR	
TELENOR	OPLYSER	AT	DE	SÆLGER	MERE	END	50%	TIL	PRIVATE.	
 
Derfor skal I pr. 1/12 2014 når i køber mobiltelefoner, tablets hos TELENOR modtage fakturaer med moms 
som før 1/7‐2014 og kontere dem på de normale konti i henhold til de regler fra før 1/7‐2014.: 
 

 150510 Driftsmateriel  ‐ her konteres mobiltelefoner købt hos TELENOR 

 150810 IT‐udstyr          ‐ her konteres tablets  købt hos TELENOR 
 


