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Spørgsmål
Vil ministeren redegøre for, hvem der hæfter for den manglende momsbetaling,når butik-
ker i forbindelse med opkrævning af betalingsgebyrer fra kunderundlader at opkræve 
moms?
Vil ministeren ligeledes redegøre for, hvordan SKAT vil håndtere den manglendemom-
safregning, der til dato ikke er blevet betalt, og oplyse, hvor langttilbage ministeren vil gå 
for at opkræve disse beløb?

Svar
Indledningsvis vil jeg nævne, at spørgsmålet om moms på betalingsgebyrer ikke vedrører 
Dankort-betalinger for køb foretaget i fysiske butikker. Dette skyldes, at gebyret ikke må 
overvæltes direkte på kunderne ved særskilt fakturering, og prisen for brugen af kortet er 
derfor en almindelig omkostning for virksomhederne, og indgår i varens/ydelsens pris. 
Hvis den solgte vare/ydelse er momspligtig bliver der herved indirekte betalt moms af 
denne omkostning. 

Gebyrer for betaling med kreditkort og for betaling med Dankort i netbutikker må der-
imod godt faktureres særskilt, og spørgsmålet om den momsmæssige behandling af geby-
ret bliver dermed aktuel. Hvis virksomheden fakturerer disse gebyrer særskilt, hvilket ikke 
alle gør, skal gebyret behandles som en bi-ydelse til den leverede hovedydelse. Bruger 
kunden derfor betalingskortet til at betale for en momspligtig vare eller ydelse, er gebyret 
også momspligtigt. 

Denne momsmæssige behandling følger af en dom fra EU-domstolen af 10. december 
2010 (C-276/09). Dommen førte til en praksisændring her i landet, som har effekt fra 23. 
januar 2012, der er tidspunktet for offentliggørelsen af den version af Den juridiske vej-
ledning, hvor SKAT har redegjort for betydningen af EU-domstolens dom for dansk 
momspraksis.

I det omfang virksomhederne ikke fra ovennævnte dato har opkrævet moms af de om-
handlede gebyrer, er det virksomheden, som har foretaget den afgiftspligtige levering af 
varer og ydelser, der hæfter for betalingen. 

SKAT har oplyst, at hvis virksomhederne ikke af egen drift betaler den manglende moms 
af gebyropkrævningen, kan SKAT genoptage og ændre virksomhedernes afgiftstilsvar 
indenfor den ordinære forældelsesfrist på 3 år.Dette forudses at ville ske i forbindelse 
med den almindelige kontolindsats. Da SKAT er blevet opmærksom på, at der kan være 
tilfælde, hvor de gældende regler ikke er blevet efterlevet, har man den 24. februar ud-
sendt en SKM-meddelelse (SKM.2014.145.SKAT), som indskærper reglerne.


