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5. februar 2018 

Høringssvar – Udkast til styresignal om moms – Privatpersoners import 

af varer via andre EU-lande 

SKAT har den 15. januar 2018 sendt et udkast til styresignal vedrørende moms i forbindelse med 

privatpersoners vareimport via andre EU-lande i høring. 

Generelle bemærkninger 

Formålet med styresignalet er ifølge SKAT at præcisere de momsmæssige regler for import af va-

rer uden for EU til privatpersoner m.fl., når der er tale om varer, der importeres til Danmark via 

et andet EU-land. 

Præciseringen indbefatter en tydeliggørelse af, at fjernsalgsreglerne ikke alene omfatter salg di-

rekte fra andre EU-lande til Danmark, men også salg fra lande uden for EU og EU-områder uden 

for EU’s momsområde. Der tænkes her på de situationer, hvor varerne indføres og fortoldes i et 

andet EU-land end Danmark, men hvor forsendelsen eller transporten til kunden afsluttes i Dan-

mark. 

Dansk Erhverv kvitterer positivt for SKATs initiativ til at præcisere og hermed sætte fokus på rets-

tilstanden, da der er tale om et område, hvor der hersker tvivl om den korrekte momsmæssige be-

handling af sådanne varehandler. 

Det er Dansk Erhvervs indtryk, at der, når det gælder grænseoverskridende varehandler med dan-

ske privatkunder som købere, desværre ikke altid afregnes den skyldige moms. Både i de tilfælde 

hvor der er tale om rene EU-handler og som omtalt i dette udkast til styresignal, hvor varerne im-

porteres fra ikke EU-lande. 

Den manglende momsafregning i Danmark fører først og fremmest til tab af provenu for staten 

men i ligeså høj grad til urimelige konkurrencevilkår for danske virksomheder.  
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Det er vores håb, at denne præcisering vil være medvirkende til at mindske de situationer, hvor 

der fejlagtigt ikke opkræves dansk moms ved salg af varer til danske privatpersoner, også når det 

gælder varer, der importeres fra ikke EU-lande via et andet EU-land. 

Dansk Erhverv har følgende specifikke bemærkninger til udkastet. 

Specifikke bemærkninger 

De to transaktioner 

Dansk Erhverv forstår dels udkastet til styresignal, dels de konkrete guidelines fra EU’s Momsko-

mité således, at en dansk forbrugers varekøb i et ikke EU-land, momsretligt skal deles op i to selv-

stændige transaktioner. 

For det første en momspligtig transaktion der består i importen af varen fra leverandøren i ikke 

EU-landet til destinations-EU-landet, der ikke er Danmark. Denne transaktion indebærer pligt til 

for leverandøren til eventuelt at fortolde og afregne importmoms af varens værdi.  

For det andet en momspligtig transaktion som består i leveringen af varen fra det andet EU-land 

til den danske kunde, og det er her, at leverandøren fra ikke EU-landet skal holde sig for øje, at 

selvom der i første omgang er tale om en vareimport fra et land uden for EU, så vil denne del af 

varehandlen være omfattet af fjernsalgsreglerne. Med andre ord, vil leverandøren fra ikke EU-

landet skulle opkræve dansk moms, såfremt de overskrider den danske fjernsalgsgrænse på 

280.000 kr. 

Det er især den sidste og anden del af den momspligtige transaktion, der har givet anledning til 

tvivl, især fordi varekøbet som en helhed jo anses som en vareimport fra et ikke EU-land. 

Hæftelse for importmoms og told 

Da det ikke fremgår helt tydeligt at udkastet til styresignal, hvem der hæfter for eventuel afreg-

ning af importmoms, opfordres SKAT til eksplicit at redegøre for dette. 

Håndhævelse/kontrolforanstaltninger 

Dansk Erhverv påpeger afslutningsvist, at det er helt afgørende, at denne præcisering af retstil-

standen følges op af en målrettet håndhævelse af reglerne, herunder at der iværksættes de nød-

vendige kontrolforanstaltninger, som sikrer, at der afregnes den korrekte moms af transaktioner 

som de i styresignalet omhandlede. 

Dette både til gavn for den danske statskasse og til understøttelsen af et konkurrencedygtigt 

dansk erhvervsliv. 
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Dansk Erhverv står til rådighed for en uddybning af ovenstående. 

Med venlig hilsen 

Dansk Erhverv 

 

 

 

Ulla Brandt    

Fagchef for moms, regnskab og revision 

 


