
 

 

 ANALYSE 

  

Momssnyd i e-handlen 
fortsætter 

Nye tal fra SKAT viser, at skattemyndighederne i 2017 fik 2,3 mia. kr. i momsindtægter 
fra udenlandske netbutikker, heraf 1,2 mia. kr. fra varesalg og de resterende ca. 1,1 mia. 
kr. fra ydelser/services.  
 
Ifølge Dansk Erhvervs e-handelsanalyse var danskernes samlede e-handel med varer 
købt i udlandet i 2017 på ca. 14 mia. kr.i Var der blevet svaret dansk moms af hele dette 
beløb ville det svare til 2,8 mia. kr. i momsindtægter. Der er altså en diskrepans, når vi 
alene ser på nethandlen med varer, på ca. 1,6 mia. kr.  
 
Det kan være vanskeligt at afklare, hvor meget af denne diskrepans der skyldes 
momsnyd, og hvor meget der skyldes de gældende regler som siger, at netbutikker fra et 
andet EU-land med et salg på under 280.000 kr. til danske kunder skal afregne moms i 
deres hjemland snarere end i Danmark, samt at netbutikker fra tredjelande ikke skal 
svare dansk moms af pakker der indeholder varer for en samlet værdi under 80 kr. Men 
det virker ikke plausibelt, at denne store forskel skulle skyldes disse undtagebestem-
melser alene. Tværtimod er det velkendt, at der er store problemer med momssnyd ikke 
mindst i forbindelse med pakker fra forskellige ikke-EU lande, herunder navnlig Kina, 
hvor værdien falsk angives som liggende under 80 kr., eller ved at en pakke falsk mærkes 
som om det var en gave eller en produktprøve, der er undtaget fra momsii.  
 
På den baggrund vurderer Dansk Erhverv, at der formentlig fandt momssnyd sted i for-
bindelse med udenlandske netbutikkers varesalg til danske kunder for mindst en halv 
mia. kr. i 2017.  
   

Tabel 1: 
Momsindtægter i forbindelse med udenlandske netbutikkers salg til dan-
ske kunder, 2017 

 Mia. kr. (afrundede tal) 

Varer fra andre EU-lande 1,2 

E-handel med varer i udlandet 14,0 

Momsindtægt fra e-handel med varer i udlandet, hvis der er svaret 

dansk moms af hele beløbet 

2,8 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Skatteministeriet, svar på spørgsmål nr. 152 af 21. december 2016 (alm. 

Del) og Dansk Erhvervs e-handelsrapport 2017  
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Vi har ikke opstillet et estimat for omfanget af momssvindel i forbindelse med e-handel 
med services. Det skyldes, at en meget stor del købes af danskere med henblik på af-
holdelse i udlandet, fx at booke et hotelophold, hvorved der ikke skal svares dansk 
moms. Ligeledes er e-handel med services i EU for øjeblikket omfattet af en overgangs-
ordning; tidligere blev ydelser momsbelagt i de lande, hvor de sælges, og frem til 2018 
betales 15 pct. fortsat i landet, hvorfra det sælges. Det betyder, at det for øjeblikket 
skønnes at være mindre relevant at se på området for services. 
 
Selvom det er meget positivt, at indbetalingerne af moms fra udenlandske nethandlere 
ifølge Skatteministeriets estimat er steget markant, skal det ses i lyset af at e-handlen i 
udlandet også er vokset betydeligt, og at indtægtsniveauet formentlig kommer fra et alt 
for lavt niveau pga. mangelfuld kontrol eller for gode betingelser for momsunddragelse. 
Momsindtægterne fsva. e-handel med varer via udenlandske netbutikker voksede såle-
des 31 pct. fra 2016 til 2017. Der lader dog fortsat til at være et væsentligt problem med 
for lave momsindtægter fra udenlandske nethandlere.   
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 3. juli 2018.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysechef Malthe Munkøe på 
mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510 
 
Henvendelser angående e-handel kan ske til markedsdirektør Henrik Hyltoft på 
hhy@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6217 
 
Noter  
 
 
 
 

i Se Dansk Erhvervs e-handelsrapport 2017, https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/e-handel/  

ii Se fx https://www.business.dk/annonce/kina-pakker-skal-kontrolleres-langt-mere  
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