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Høringssvar – EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e-

handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne 

Skatteministeriet har den 20. december 2016 sendt EU-Kommissionens forslag til en lovpakke 

om modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af 

grænserne i høring. 

Generelle bemærkninger 

Forslagets baggrund 

Baggrunden for Kommissions forslag er blandt andet, at den hastige digitale udvikling i vidt om-

fang er løbet fra de eksisterende momsregler samt et behov for at lempe de administrative herun-

der momsmæssige byrder ved e-handel over grænser, som mange i mikro- og SMV-segmentet 

kæmper med. 

Dertil kommer ikke mindst et behov for at øge momsprovenuet på EU-plan, med andre ord at 

mindske det nuværende momsgab. 

Dette høringssvar fokuserer hovedsagelig på den del af lovpakken, der vedrører momsforpligtel-

ser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer, jf. COM(2016) 757 final. 

Moms og e-handel generelt 

Det er vigtigt, at konkurrencen inden for e-handel sker på lige vilkår. Danmark og andre høj-

momslande bliver udfordret af, at netbutikker i lavmomslande under visse betingelser kan mar-

kedsføre sig og sælge til forbrugere i EU-lande med høj moms uden at svare den lovpligtige moms 

i forbrugernes hjemland.  

 

De nuværende regler og eksisterende praksis tillader, at udenlandske netbutikker kan sælge varer 

til danske forbrugere til momssatsen i deres eget hjemland, blot de linker til mere end ét for dem 

uafhængigt transportfirma, og dette transportfirma uafhængigt af netbutikken står for transpor-

ten til Danmark. Hvis netbutikkerne kun linker til ét transportfirma, skal der derimod svares 
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moms i forbrugerens hjemland, da der så de facto vil være tale om en aftale direkte indgået mel-

lem den danske forbruger og netbutikken. 

  

Dansk Erhverv har italesat problemstillingen i mange sammenhænge både over for Skattemini-

steriet og over for Kommissionen og Parlamentet, da der foreligger en risiko for, at reglen syste-

matisk vil kunne bruges til at undgå dansk momsbetaling.  

 

Dansk Erhverv er opmærksom på, at det at være et højmomsland altid vil sætte et lands konkur-

renceevne og momsprovenu under pres, men meget vil kunne løses ved en mere hensigtsmæssig 

regulering og ikke mindst praksis på EU-plan. 

 

Som Dansk Erhverv tolker de foreliggende forslag fra Kommissionen, bliver denne problemstil-

ling ikke direkte reguleret, hvorfor vi opfordrer Skatteministeriet til igen at rejse det over for 

Kommissionen. Det kunne f.eks. overvejes, om der skal være en skarp afgrænsning ud fra antallet 

af transportører en netbutik henviser til, eller om der i stedet skulle lægges vægt på, hvilke landes 

forbrugere, som netbutikken tydeligt markedsfører sig over for.  

 

Problemstillingen risikerer yderligere at forstærkes af Kommissionens foreliggende forslag til 

Geoblockingforordningen, der indfører en salgspligt ved online handel. Formålet med Geoblock-

ingforslaget er at gøre det lettere for forbrugere i EU at købe i det land, hvor varen fås billigst.  

 

Det fremgår af forslaget, at netbutikken ved såkaldt passivt salg ikke skal betale moms i forbruge-

rens hjemland. Det bør undgås, at forslaget medfører en spekulation i momssatser, hvilket virk-

somheder i lande med høj moms som Danmark ikke kan undgå at miste momsprovenu og om-

sætning på.  

 

Dansk Erhverv har både over for Skatteministeriet og Kommissionen nævnt den potentielt pro-

blematiske og tilsyneladende manglende sammenhæng/samspil mellem de nuværende og kom-

mende EU-momsforslag og Geoblockingforslaget. Det er vigtigt, at der sker en behørige koordine-

ring eller samtænkning af forslagene på EU-plan på de to områder. 

 

Endelig er det helt afgørende, at kontrollen og håndhævelsen styrkes – både i Danmark og i et 

samarbejde over grænserne i EU.  Dansk Erhverv har beregnet, at den danske statskasse går glip 

af 5-700 mio. kr. i manglende momsbetaling fra udenlandske netbutikker, hvilket hverken kan 

være i Danmarks eller EU’s interesse. I den forbindelse vil Dansk Erhverv opfordre til, at Skatte-

ministeriet benytter den hjemmel, der blev vedtaget sidste år til at kontrollere udenlandske net-

butikkers momsbetaling. 

Forslagets hovedbestanddele 

Forslaget består af nedenstående vigtige ændringer af de eksisterende EU-momsregler. 

• Udvidelse af det eksisterende MOSS-system (Mini One Stop Shop) til at omfatte fjernsalg 

af varer og andre ydelser end elektroniske ydelser og til fjernsalg af varer fra tredjelande 

samt indførelse af en forenklet ordning ved vareimport, der ikke er afregnet efter MOSS-

systemet. 
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• Fjernelse af de gældende tærskelværdier for EU-fjernsalg, som giver anledning til forvrid-

ninger på det indre marked. 

• Indførelse af en forenklet momsordning, herunder en momstærskel på 10.000 EUR for 

fjernsalg af varer og elektroniske ydelser inden for EU, der skal hjælpe små nystartede e-

handelsvirksomheder, samt forenklede regler for identifikation af kunder. 

• Fjernelse af den eksisterende momsfritagelse for indførsel af småforsendelser fra leveran-

dører fra tredjelande, som stiller EU-sælgere ringere. 

• Tilladelse til at EU-sælgere anvender deres hjemlands regler blandt andet i forhold til fak-

turering og opbevaring af regnskaber. 

• Øget koordinering mellem medlemsstaterne ved kontrol af grænseoverskridende virk-

somheder med henblik på at sikre en høj grad af overholdelse af reglerne. 

Specifikke bemærkninger 

Udvidelsen af MOSS’en 

Dansk Erhverv har længe opfordret til og bifalder Kommissionens forslag om at udvide den eksi-

sterende MOSS til fremover at omfatte B2C-salg af samtlige typer af ydelser samt varer. 

Således indebærer overgangen fra en MOSS til en OSS (One Stop Shop) en vigtig udvidelse, der vil 

forenkle den grænseoverskridende e-handel med varer og ydelser betragteligt, da en EU-

virksomhed, der sælger til forbrugere i andre EU-lande fremadrettet kan nøjes med at lade sig 

momsregistrere i ét EU-land, fremfor i alle de lande, den pågældende virksomhed har kunder i. 

Den administrative byrdelettelse, der ligger i denne mulighed for én indgang til EU-

momssystemet ved grænseoverskridende salg af varer og ydelser, er af stor betydning for rigtig 

mange virksomheder inden for EU. 

Afskaffelsen af fjernsalgsgrænserne 

En fjernelse af de nuværende fjernsalgsgrænser har længe stået på Dansk Erhvervs ønskeliste, når 

det gælder forbedringer af EU-momsreglerne. 

Fjernsalgsgrænserne, der for det første har medført et øget kompleksitetsniveau, som mange virk-

somheder har haft vanskeligt ved at navigere efter og for det andet har medført konkurrencefor-

vridninger medlemslandene imellem. 

Dertil kommer den omstændighed, at virksomhedernes overholdelse af fjernsalgsgrænserne har 

været vanskelig at kontrollere for medlemslandenes skattemyndigheder, hvilket har ført til mang-

lende momsprovenu ikke mindst i den danske statskasse. 

Afskaffelsen af de eksisterende fjernsalgsgrænser erstattes af Kommissionens forslag om indførel-

se af en ny tærskel på 10.000 EUR, der skal tilgodese de mindre, nystartede virksomheder, jf. 

nærmere nedenfor. 



 
Side 4/5 
   

Indførelse af en ny 10.000 EUR-grænse 

Som nævnt ovenfor, foreslår Kommissionen en indførelse af en ny tærskelværdi, der har til formål 

at mindske de administrative byrder for de mindre, nystartede e-handelsvirksomheder. 

Denne grænse på 10.000 EUR kommer til at fungere således, at leveringsstedet og dermed 

momsbeskatningsstedet for ydelser omfattet af denne ordning forbliver i medlemsstaten, hvor le-

verandøren er etableret fremfor i forbrugerens land. 

Kommissionen lægger op til, at denne 10.000 EUR-tærskelværdi i første omgang kun kommer til 

at omfatte de elektroniske ydelser fra 1. januar 2018, og alle andre typer ydelser og varer fra 2021. 

Dette hænger sammen med, at anden fase forudsætter, at MOSS’en bliver udvidet til en OSS, 

hvilket først finder sted i 2021. 

Som nævnt ovenfor, er Dansk Erhverv stor tilhænger af afskaffelsen af de nuværende fjernsalgs-

grænser, og er på baggrund heraf ikke ubetinget begejstrede for, at disse fjernsalgsgrænser blot 

erstattes af en anden grænse, selv om den er fælles for samtlige EU-lande og trods alt lavere end 

de betragteligt højere fjernsalgsgrænser. 

Dansk Erhverv kan som udgangspunkt godt forstå Kommissionens ønske om at mindske barrie-

rene for helt små e-handelsvirksomheders adgang til det indre marked, men indførelsen af en ny 

tærskelværdi vil alt andet lige øge risikoen for manglende overholdelse af grænsen med deraf føl-

gende tab af momsprovenu for bl.a. den danske stat.  

Virksomheder, der overholder grænsen på 10.000 EUR, vil nemlig kunne fakturere med sit eget 

lands momssats, der for de fleste EU-landes vedkommende vil være med en væsentlig lavere 

momssats end den danske på 25%. 

Afskaffelse af momsfritagelsen for småforsendelser 

Dansk Erhverv støtter fuldt ud Kommissionens forslag om at afskaffe den eksisterende momsfri-

tagelse for småforsendelser fra leverandører i tredjelande, der har medført en helt unødvendig 

konkurrenceforvridning i forhold til EU-virksomheders levering af lignende varer. 

Hjemlandsregler ift. fakturering, opbevaring af regnskaber m.v. 

Forslaget om at lade EU-virksomheders respektive nationale regler om fakturering, regnskabsop-

bevaring m.v. er fornuftigt og bør støttes. 

Muligheden for at anvende egne, nationale regler vil uden tvivl mindske de administrative byrder 

for e-handelsvirksomheder, da kompleksitetsgraden ved at drive grænseoverskridende virksom-

hed inden for EU bliver mindsket. 

Kontrol af grænseoverskridende virksomhed 

Dansk Erhverv bakker op om forslaget om, at der sikres en øget koordinering, når de forskellige 

skattemyndigheder inden for EU, skal kontrollere de e-handelsvirksomheder, der handler over 

grænserne. 
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Både en styrkelse af kontrollen og det tværgående myndighedssamarbejde vil alt andet lige føre til 

en højere grad af regelefterlevelse med deraf følgende konkurrencelighed og et level playing field 

for alle virksomheder inden for hele EU. 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Erhverv 

 

 

Ulla Brandt    

Fagchef for moms, regnskab og revision 


