DIGITAL BETALING – BYTTEHANDLER, MODREGNING OG CHECKS?
SKAT har nu taget stilling til, hvordan reglerne om digital betaling skal administreres ved
byttehandel, modregning og betaling via mellemregning. Checks er fortsat ikke kontant
betaling, men der er givet amnesti til og med 14. november 2012.
Hvorfor digital betaling?
Fra og med den 1. juli 2012 er det som udgangspunkt et krav, at virksomheder (selvstændigt
erhvervsdrivende, selskaber og fonde) betaler deres varekøb og køb af ydelser digitalt, hvis
fakturaen er på 10.000 kr. inklusive moms eller større. Flere betalinger for samme leverance,
ydelse, kontrakt eller lignende betragtes som én betaling i forhold til beløbsgrænsen.
Løbende eller periodiske ydelser skal sammenlægges (betragtes som én ydelse) inden for et
kalenderår. Får virksomheden eksempelvis gjort rent, og den månedlige betaling herfor er
5.000 kr., kræves digital betaling, da årets betaling til rengøringsfirmaet overstiger 10.000 kr.

Hvis fakturaer af denne størrelse ikke betales digitalt, er hovedreglen, at der ikke
skattemæssigt er fradrag for købet, og den købende virksomhed risikerer at skulle betale
momsen af varekøbet mv., hvis sælger ikke har betalt denne (solidarisk hæftelse).
Hvad er digital betaling?
Ved digital betaling forstås eksempelvis betaling:
•

Fra konto til konto

•

Med betalingskort

•

Via netbank

•

Af indbetalingskort på posthuset eller i banken.

Betaling med checks
Betaling med checks sidestilles med kontant betaling. Dog har SKAT nu meddelt, at er der
sket betaling med checks i perioden 1. juli – 14. november 2012 godkendes det som digital
betaling. Fra 15. november 2012 er betaling med checks ubetinget at sidestille med kontant
betaling, også selv om der er tale om en crosset check.
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Byttehandel, modregning og mellemregningskonti
Betaling, der sker ved byttehandel, modregning eller via mellemregningskonti sidestilles med
kontant betaling. Men sker der i disse tilfælde en restbetaling, er restbeløbet omfattet af
kravet om digital betaling.

Køber virksomheden en maskine til 300.000 kr., og forhandleren tager en gammel maskine i
bytte til en værdi af 100.000 kr., skal byttesummen på 200.000 kr. betales digitalt.

Er

byttesummen mindre end 10.000 kr. inklusive moms, er der ikke noget krav om digital
betaling.
Kan virksomheden alligevel få fradrag for varekøbet mv., hvis betalingen ikke sker
digitalt?
Virksomheden kan få skattemæssigt fradrag for varekøbet mv. og undgå at hæfte for
leverandørens moms, selv om købet betales kontant eller med check. Men i så fald skal den
købende virksomhed foretage indberetning til SKAT på TastSelv senest 14 dage efter
betalingen, dog senest én måned efter fakturaens modtagelse.
12. november 2012
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