
 

 

 ANALYSENOTAT 

  

Dansk subsidiering og 
momstab på små kinapakker 

De følgende beregninger er foretaget på baggrund af det nyeste tilgængelige data på 
området og er et meget forsigtigt skøn på konsekvenserne af fastholdelsen af den dan-
ske momsbagatelgrænse særligt i relation til små pakker fra Kina. Det vil sige, at moms-
fritaget handel fra andre tredjelande end Kina eller fra det indre marked ikke er medta-
get. Derudover står det klart, at der stadig er mange ubekendte i sagen – fx afledte ad-
færds- og arbejdsudbudsvirkninger af at trække mere e-handel hjem til Danmark.  
 
Når danske forbrugere internethandler i lande uden for EU, herunder Kina, skal der ikke 
betales dansk moms, hvis pakkens værdi er under den danske momsbagatelgrænse på 
80 kr. Samtidig er leveringsomkostningen for de kinesiske afsendervirksomheder kun-
stigt lave, fordi PostNord er forpligtet til at omdele pakker fra afsendere uden for EU til 
gennemsnitligt 6,5 kr.i – en pris, der ligger langt under markedsprisen for pakkeomdeling.  
 
En forenklet beregning peger på, at den samlede omkostning af momsfritagelse af kina-
pakker under momsbagatelgrænsen og subsidiering af fragt af kinapakker (både over og 
under momsbagatelgrænsen) alene i 2019 udgør op mod 612 mio. kr.ii  
 
I 2021 erstattes momsbagatelgrænsen for EU-lande af en såkaldt One Stop Shop-ord-
ning, men på dette tidspunkt vil det være nødvendigt at have et fungerende system for 
momsafregning og betaling af eventuelle importgebyrer, og det kommer til at tage tid at 
implementere. Indtil det nye system er på plads, vil Danmark gå glip af momsprovenu 
som følge af momsbagatelgrænsen og have fortsatte udgifter til subsidiering af pakke-
omdeling af alle pakker fra tredjelande – særligt Kina.  
 
På den baggrund anbefaler Dansk Erhverv, at Danmark, ligesom Sverige, Norge og Øst-
rigiii, afskaffer momsbagatelgrænsen med det samme.  

Omkostning ved de små kinapakker 

Momsfritagelsen af små kinapakker 
Omfanget af den lovlige momsfritagelse for de små kinapakker skønnes i 2019 at udgøre 
op mod 143 mio. kr.iv. Til dette momstab kan værdien af momssnyd for både små og store 
kinapakker tillægges, da vores beregninger forudsætter, at momsbagatelgrænsen kun 
udnyttes for kinapakker, som reelt har en værdi under 80 kr. Dette står i kontrast til 
Toldstyrelsens opgørelse for snyd med værdiangivelsen, hvor over 20 pct. af kinapak-
kerne værdiansættes for lavt af de kinesiske afsendervirksomhederv.  
 
Subsidieret omdeling af alle kinapakker 
Subsidieringen af den kinesiske e-handel forbundet med PostNords omdelingsforplig-
telsevi er endnu mere omfattende end selve momstabet og beløber sig i 2019 til 470 mio. 
kr.vii. Forpligtelsen til billig omdeling omfatter samtlige 14 mio. kinapakker, som PostNord 
forventer, at Danmark modtager i 2019.  
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Genvunden omsætning for virksomhederne 

En afskaffelse af den danske momsbagatelgrænse og introduktion af nye regler, som er 
tilsvarende de svenske, kan med en vis usikkerhed forventes at medføre et fald i antal-
let af små kinapakker til Danmark på 33 pct. – et fald, som er halvt så stort som det 
svenskeviii. Dette vil være en stor gevinst for e-handelsvirksomheder i Danmark, samt 
for den danske statskasse. Beregninger for potentielle merindtægter til den danske 
stat og virksomheder i Danmark gengives i tabel 1 for fald i antallet af kinapakker på 
hhv. 25, 33 og 50 pct. Beregningerne medtages, da omfanget af en potentiel reduktion i 
handlen fra Kina ikke kan fastslås med sikkerhed. 
 
Når reduktionen i antallet af kinapakker skønnes at blive 33 pct. ved en afskaffelse af 
momsbagatelgrænsen, vil statskassen kunne mindske subsidieringen af fragt af de ki-
nesiske pakker med 155 mio. kr. alene i 2019ix. Derudover vil afskaffelsen af momsba-
gatelgrænsen medføre, at der skal betales moms af alle pakker fra Kina, uanset vær-
dien. Dette vil betyde, at der skal afregnes moms af de resterende små kinapakker – et 
momsprovenu på godt 96 mio. kr.x 
 
Konkurrencefordelen for de kinesiske virksomheder forsvinder også ved en afskaffelse, 
hvilket vil komme virksomheder i Danmark og andre EU-lande til gavn. En afskaffelse 
af momsbagatelgrænsen kan medføre, at de penge, som på nuværende tidspunkt bru-
ges på 33 pct. af de små kinapakker, i stedet i vid udstrækning lægges i danske forret-
ninger. Dette forventes at øge danskernes indkøb, og dermed omsætningen, i Danmark 
med mere end 150 mio. kr. (ekskl. moms)xi. Momsprovenuet fra en sådan øgning i om-
sætningen i Danmark kan beløbe sig til op mod 38 mio. kr. 
 
Det betyder, at en afskaffelse af momsbagatelgrænsen kan medføre følgende årlige 
merindtægter for den danske stat og danske virksomheder (2019-niveau): 
 

• Et samlet øget momsprovenu på små kinapakker på 133 mio. kr.  
• Merindtægter fra mindskning af subsidieret pakkeomdeling på 155 mio. kr.  
• En stigning i omsætning i Danmark på 150 mio. kr.  

 
Dette vil komme både den danske statskasse og danske virksomheder til gavn, ligesom 
den øgede danske omsætning vil skabe flere danske arbejdspladser. 
 
   

Tabel 1: Årlige merindtægter ved en reduktion på 25, 33 og 50 pct. (2019-niveau) 

Fald i antal kinapakker 25 pct. 33 pct. 50 pct. 

  mio. kr. 

Samlede merindtægter for staten 252,9 288 362,9 

 - heraf øget momsprovenu af små kinapakker 135,6 133,3 128,4 

 - heraf merindtægter fra mindsket subsidiering 117,3 154,7 234,5 

Samlet stigning i virksomhedernes omsætning 114,2 150,7 228,3 
 

Kilde: Dansk Erhvervs beregninger, 2019. 
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Baggrund og beregningsmæssige antagelser 

Fremskrivning 
EU-kommissionen foreslog i 2016 nye regler for momsafregning for EU-lande, som har 
til formål at mindske EU-landenes momstab ved e-handelxii. Her nævnes et samlet esti-
mat for momstabet inden for EU på 5 mia. € i 2016, som forventes at stige til 7 mia. € 
frem mod 2020. Dette giver en stigning på 40 pct. i momstabet i perioden 2016-2020, 
hvilket er en årlig vækst på ca. 8,7 pct. Denne vækstrate kan anvendes til at fremskrive 
dansk momstab på kinapakker fra 2019 til 2020, da PostNord netop har offentliggjort 
deres forventning til antal modtagne kinapakker i Danmark i 2019 – en forventning på 
14 mio. pakkerxiii. Både antallet af pakker (som har betydning for omfanget af subsidie-
ring) og den samlede værdi af pakkerne (som har betydning for momsværdien) kan der-
for fremskrives med en vækstrate på 8,7 pct. årligt.  
 
Subsidiering af pakkelevering 
PostNord offentliggør ikke kostpriser forbundet med pakke- og brevlevering. De ind-
tægter, som PostNord har fra kinesiske virksomheder på gennemsnitligt 6,5 kr. sam-
menholdes derfor med en gennemsnitlig markedspris for omdeling på 40 kr.xiv Det vil 
sige, at subsidieringen ikke tager højde for, at markedsprisen indeholder en avance til 
PostNord. Til gengæld er markedsprisen sammenlignelig med danske virksomheders 
omkostninger ved forsendelse. Der er dog onsdag den 25. september 2019 indgået en 
ny aftale om UPUs (Universal Postal Union) forpligtelse til billig omdeling af pakker fra 
tredjelande. Da aftalens detaljer endnu ikke kendes, er de hidtil gældende regler an-
vendt i dette faktaark.  
 
Gennemsnitsværdien af små kinapakker 
Den gennemsnitlige værdi af hver enkelt kinapakke, som ikke har en værdi over 80 kr., 
er beregnet på baggrund af Norstats survey for Dansk Erhverv i forbindelse med E-ana-
lysen 2018. Heri har 95 respondenter handlet i Kina, og af de ordrer, som koster mindre 
end 80 kr., er gennemsnitsværdien 46,9 kr. Det vil sige, at grundlaget for den bereg-
nede gennemsnitspris er relativt spinkelt. Estimatet ligger dog pænt i forlængelse af 
Svensk Handels anslåede gennemsnitsværdi af små kinapakker på mellem 50 og 60 
SEK (mellem 34,3 og 41 DKK)xv. Det beregnede momstab er 143 mio. kr. når den an-
vendte gennemsnitspris er 46,9 kr. pr. kinapakke. 
 
Det svenske fald i antallet af kinapakker og en lignende dansk situation 
Sverige har modsat Danmark ikke haft en momsbagatelgrænse, men har aldrig hånd-
hævet momspligten for import fra tredjelande. Sverige valgte dog pr. 1. marts 2018 at 
håndhæve, at der skulle betales moms af den fulde værdi af alle forsendelser fra tred-
jelande. Postnord i Sverige sænkede samtidig importgebyret for håndtering af momsen 
fra 165 SEK til 75 SEK. I juni indførte Postnord i Sverige et IT-system, der gør det muligt 
for forbrugerne at slippe for importgebyret, hvis virksomheden frivilligt betaler moms. 
Det har bl.a. Wish valgt at gøre. Derudover var momsafregningen tidligere forbrugernes 
eget ansvar, men skal nu foretages før pakken kan omdeles. Introduktionen af de nye 
svenske regler har ført til et fald i antallet af kinapakker til Sverige på 67 pct. blot fra 1. 
marts 2018 til udgangen af samme måned.  
 
Da den danske momsbagatelgrænse på 80 DKK i udgangspunktet har været håndhæ-
vet, hvilket ikke var tilfældet for den tidligere svenske momsbagatelgrænse, forventes 
et mindre fald i antallet af kinapakker på 33 pct. ved en introduktion af lignende nye 
regler i Danmark. Alternative fald i antal pakker på 25 og 50 pct. beregnes i tabel 1. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 7. oktober 2019. 
  
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 økonom Vibeke Borch Henning på 
vbh@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6244. 
 
 

i Postnord, 2019. 

ii Dansk Erhvervs beregninger pba. PostNord (2019), Norstat for Dansk Erhverv (2018). Bemærk, at beregningen 

ikke tager højde for adfærdseffekter og ikke inkluderer momssnyd. Beregningen af omkostningen til at subsi-

diere pakkeomdeling er lavet på baggrund af markedspris i mangel af kendskab til PostNords reelle omkost-

ninger. På den baggrund er der for omkostningerne til subsidiering af pakkeomdeling tale om et øvre estimat. 

iii Lone Rasmussen, markedschef for handel, Dansk Erhverv. 

iv PostNord forventer i 2019 at modtage 14 mio. pakker (https://www.berlingske.dk/virksomheder/efter-moms-

svindel-og-legetoej-med-farlig-kemi-nu-dropper-danskerne). Toldstyrelsen vurderer, at 87 pct. af disse har en 

værdi under 80 kr., jf. svar på Skatteudvalgets spm. Nr. 256 af 7. februar 2019. Norstat har for Dansk Erhverv 

indsamlet oplysninger for forbrugeres køb i Kina – her er den gennemsnitlige værdi af en pakke 46,9 kr., når 

kun pakker med en pris under 80 kr. medtages. 14 mio. * 87 pct. * 46,9 kr. * 0,25 (momssats) = 143 mio. kr. 

v Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 256 af 7. februar 2019. 

vi PostNords befordringspligt efter aftale med Universal Postal Union (UPU) (https://ec.europa.eu/den-

mark/post_danmark-180528_da). 

vii Her sammenholdes PostNords indtjening på gennemsnitligt 6,5 kr. pr. omdelt kinapakke med en markedspris 

pr. pakkeomdeling på 40 kr.: (40 kr. – 6,5 kr.) * 14 mio. pakker = 469 mio. kr. 

viii Baseret på et fald i antallet af kinapakker, som er halvt så stort som det oplevede fald i Sverige. 

ix 33 pct. * 469 mio. kr. = 155 mio. kr.  

x Beregnet som 67,7 pct. af det nuværende tabte momsprovenu (143 mio. kr.) hvor en gennemsnitspris pr. pakke 

antages at være 46,9 kr.  

xi Beregningen er foretaget på baggrund af den forventede værdi af de små kinapakker med en gennemsnitspris 

på 46,9 kr. og en forventet reduktion på 33 pct.: 570 mio. kr.* 33 pct. * 0,8 (ekskl. moms) = 151 mio. kr.  

xii “Commission proposes new tax rules to support e-commerce and online businesses in the EU”, dec 2016. 

xiii PostNord forventer i 2019 at modtage 14 mio. pakker (https://www.berlingske.dk/virksomheder/efter-moms-

svindel-og-legetoej-med-farlig-kemi-nu-dropper-danskerne). 

xiv Fra PostNords hjemmeside: https://portal.postnord.com/onlineporto/.  

xv Svensk Handel, 2019. 
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