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Er du sikker på, at du overholder
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bogføringsloven og momsreglerne?

Det er næsten umuligt at overholde
reglerne uden elektronisk fakturering

Hvad siger bogføringsloven om
opbevaring af fakturakopier ?
Ingen af de store IT systemer opbevarer fakturakopier på den
måde, som bogføringsloven foreskriver
Man skal kunne udskrive en tro kopi miljøhensyn, social ansvarlighed,
af en gammel faktura (i Danmark ind- sam–arbejde med tredjepart eller altil 5 år efter).
mindelig forretningsetik.
De fleste økonomichefer vil svare ja
til dette, men den udskrift, som man
printer af en gammel faktura, vil
komme ud i det format og lay-out og
dermed f.eks. med den hjemstedsadresse, som firmaet benytter nu.

Få virksomheder efterlever kravene
Et af de mange områder som få virksomheder har fokus på, er kravene til
elektronisk fakturering og de mange
krav om at kunne dokumentere et
salgs- og momsdokuments integritet
og ægthed samt sikring af, at virkDet er ikke, som bogføringsloven somheden kan tilvejebringe umiddelforeskriver. Man skal kunne udskrive bare læsbare dokumenter samt dokuen tro kopi - og det kan man kun, hvis mentation fra dannelse til arkiv.
fakturaen er lageret i f.eks. PDF-format.
Er en virksomhed ikke i stand til at
kunne dokumentere sine samhanDanske virksomheder påtager sig dels- partnere, og har en virksomhed
store risici
ikke foretaget de af SKAT pålagte kontroller, er det ikke kun efterbetaling af
Danske virksomheder, der opererer f.eks. moms samt bøde, men ofte en
internationalt, møder stadigt stigende stor risiko for mange ekstra arbejdskrav om compliance, hvad enten det timer med at rette op på fejlene samt
drejer sig om svindel, anti-korruption, muligheden for negativ omtale.

Hvorfor sender
jeg denne informationfolder til
dig?
For et år siden blev jeg
første gang præsenteret
for FakturaIT, og efter
grundige undersøgelser
af revisorer og advokater besluttede vi
at købe majoriteten i selskabet, fordi
alle sagde, at der var et kæmpe behov
for elektronisk fakturering - ikke blot
for at spare penge på gammeldags
fakturering, men især for at opfylde
lovkravene til bl.a. opbevaring af fakturaer og momsvalidering.
De mest udbredte bogføringsprogrammer opfylder ikke kravene til
opbevaring - og momsvalidering er,
hvis det gøres manuelt - et stort og
kedeligt arbejde. Momsvalidering af
hver enkelt faktura er nærmest utopi medmindre man benytter elektronisk
fakturering.
Ring eller mail gerne, hvis du har
spørgsmål.
Peer Kølendorf, Comitel A/S
pk@comitel.dk
Mobil 40 50 44 41

Børsen udtaler
Hos Børsen kan man
fremlægge en lang
liste over konkrete
besparelser som følge
af overgangen til elektronisk fakturering.
Men selv om print, porto og forsendelsesomkostninger på ca. 20.000 årlige
fakturaer fylder meget, er det faktisk
reduktionen af det administrative arbejde, der luner mest på bundlinjen.
Inden for fakturering er compliance
en hel videnskab for sig, og stort set
ingen virksomheder overholder i dag
samtlige love og regler på området.
Derfor var Børsen glad for FakturaIT’s
kompetente rådgivning på området.
Lars Bo Koch og hans konsulenter har
ageret proaktivt og superprofessionelt
og holdt os på sporet i alle faser, ikke
mindst når det gælder rådgivning om
fakturaregler og EU-lovgivning, der
hele tiden ændrer sig.
Niels Kjær Jørgensen
Kundechef hos Børsen

SKAT: A.B.3.3.1.7
Papirfakturaer og
elektroniske fakturaer
En virksomhed er forpligtet til at sikre oprindelsesægtheden, indholdsintegriteten og læsbarheden
for såvel papirfakturaer
som elektroniske fakturaer
fra udstedelsestidspunktet
til udgang af opbevaringsperioden.
Oprindelsesægthed betyder på alm.
dansk, at en faktura udstedt for op til
5 år siden skal kunne udskrives præcis, som den så ud dengang (tro kopi).
Det kan stort set ingen af de gængse
økonomiprogrammer, som vil udskrive fakturaen i den opstilling, som benyttes nu og ikke som den oprindelig
så ud.

Om FakturaIT
FakturaIT ApS blev
stiftet af Lars Bo
Koch i 2009. I selskabets første år var
der fokus på in- &
output management
som det så fint hedder, og udsprunget af tidens teknologiske muligheder
for at printe og kuvertere automatisk,
som sidenhen førte til ideen om, at
udvikle løsninger, som tager fat i de
udfordringer virksomhederne har
med forskellige formater og mangeartede forsendelsesmuligheder.
Januar 2014 blev FakturaIT ApS en
del af Comitel Gruppen, som i dag er
majoritetsejer.
Comitel A/S er moderselskab for de
fleste af Comitel Gruppens erhvervsaktiviteter. Selskabet ejer helt eller
delvist handelsselskaber, investeringsselskaber, ejendomsselskaber og investerer i danske og internationale værdipapirer. Ring eller mail til mig!
Lars Bo Koch, FakturaIT ApS
lbk@fakturait.dk
Mobil 40 43 37 05

Hvad siger loven om validering af
momsnumre i EU?
Hvorfor tage EU VAT verificering alvorligt?
I en netop gennemført markedsanalyse, med kontakt til over 850 danske
virksomheder og 250 respondenter
kan man fristes til at spørge, om loven
der omhandler EU VAT verificering,
egentligt er noget som virksomhederne er nok opmærksomme på.
Mindre end 2% af de adspurgte virksomheder har kendskab til eller følger
EU-lovgivningen, og dermed dansk
momslov, og kun 2% foretager automatisk momsvalidering.

Sælger en virksomhed varer eller ydelser uden moms til momsregistrerede
virksomheder i andre EU lande, skal
betingelsen om verificering af køberens momsnummer samt tilhørende
navn og adresse være opfyldt. Købers momsnummer skal også påføres
salgsfakturaen.
Verificeringen skal foretages med passende mellemrum - i praksis mindst
en gang i kvartalet. Ved nye og ikke-faste kunder, skal verificeringen

ske ved hvert salg. Virksomheder med
momsfrit EU salg skal kunne dokumentere at de har foretaget verificering af modtagers VAT nummer.
Virksomhederne påtager sig en betydelig risiko (efterbetaling af moms
samt eventuel hæftelse) ved ikke, at
have procedurer og dokumentation på
plads - og det er en opgave som nemt
kan løses som en automatiseret proces
fremfor en tung manuel proces.
området.

Hvad siger de statsautoriserede
revisorer hos BDO?
Hvad skal jeg forholde mig til?
Vi har vurderet FakturaIT’s nedenstående udsagn og bekræfter hermed, at udsagnene fuldt ud lever
op til gældende regler. Vi bemærker i øvrigt, at SKAT har mulighed for at idømme bødestraf, hvis fx
forpligtelserne vedrørende undersøgelse af kundens momsforhold ikke er overholdt.

1. Momsbeskatningsstedet har betydning for, hvilke fakturakrav og
dokumentationskrav, der skal overholdes.
2. Du har pligt til at sætte dig ind i reglerne i alle de lande, hvortil din
virksomhed har leverancer.
3. Det gælder om at være i god tro og ikke komme i situationer, hvor du burde
have vidst bedre.
4. Også som køber kan du have forpligtelser i forhold til myndighederne i
sælgerens hjemland.
5. Fakturaen bærer ikke beviset i sig selv.
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Disse virksomheder samarbejder
allerede med Faktura IT

Lars Bo Koch
Adm. direktør
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