
Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder 142 500

4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25% 142 500

2615 Beräknad utgående moms 35 625

2645 Beräknad ingående moms 35 625

Berlin, 8 juni 20x1Berlin, 8 juni 20x1Berlin, 8 juni 20x1

Rechnung 3451Rechnung 3451

Waren € 15 000

MwSt, 25 % -

Zahlungen € 15 000

Bedingung: 30 TageBedingung: 30 Tage

Införsel - när du köper in från EU

1.
Beräkna din skuld i SEK = € 15 000 x 9,50 kr/€ = 142 500 kr.

2.
Observera att om ditt företag kan uppvisa VAT-nummer ska ingen moms eller beräknad moms anges på fakturan.

3.
Räkna ut - beräknad moms, 25 % = 142 500 kr x 0,25 = 35 625 kr.

4.
Båda momskonton ska registreras med samma belopp. Dessa värden används enbart som statistik av EU.

Valutakursen
Valutakursdag - den dag du erhåller din faktura. 
Kreditfaktura - samma valutakurs som ursprungsfakturan.
Utbetalning - den valutakurs som gäller vid utbetalningstillfället.
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Konto Namn Debet Kredit

1930 Checkräkningskonto 150 000

2440 Leverantörsskulder 142 500

7960 Valutakursförlust 7 500

<< utbetalning till din leverantör.

Införsel - när du köper in från EU - utbetalning

När du ska betala din skuld använder du den valutakurs som gäller vid utbetalningstillfället.

1.
Om du erhållit en kreditfaktura ska den räknas bort från skulden.

2. 
Beräkna din utbetalning i SEK = € 15 000 x 10,00 kr/€ = 150 000 kr.
Registrera beloppet i kredit på t ex konto 1930 Checkräkningskonto.
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