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Danskerne i EU’s top når det kommer til e-handel

Andel af befolkningen (16-74 år), der har e-handlet i 2018, EU28
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Kilde: EU-Kommissionen, Eurostat.

Note: EU-Kommissionens tal gælder de 16-74-årige, mens Dansk Erhvervs tal er baseret på danskere over 18 år. Desuden er begge baseret på befolkningsundersøgelser, hvorfor der kan være lidt variationer.
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Hver 3. onlinekøb er i en udenlandsk netbutik
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De mest populære lande at e-handle i

Danskernes foretrukne e-grænsehandelslande, 2018
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Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, november 2017, n=650. Kun personer, der har e-grænsehandlet inden for de seneste seks måneder og angivet, hvilken netbutik de har handlet i.

Note: Målt på antal varekøb.

4



Forsendelser fra Kina er 3-doblet på 3 år

Antal forsendelser fra Kina 2015-2018
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Danmark modtog 15,8 mio. Forsendelser fra Kina i 2018

Kilde: DR - https://www.dr.dk/nyheder/penge/nu-modtager-vi-hver-dag-43287-pakker-fra-kina-netbutikker-snyder-paa-vaegten-mener

5

https://www.dr.dk/nyheder/penge/nu-modtager-vi-hver-dag-43287-pakker-fra-kina-netbutikker-snyder-paa-vaegten-mener


Høj moms og afgifter gør varer dyre i DK

Forbrugsbeskatning på varer og tjenester, udvalgte lande, 2016
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Kilde: EU-Kommissionen, DG TAXUD

Note: Beregnet som et lands Implicit Tax Rate (ITR) på baggrund af alle forbrugsafgifter samt moms. 
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Dansk Erhvervs undersøgelse af 50 køb fra 3. lands 
sælgere på Wish, Amazon og AliExpress
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Eksempel fra undersøgelse: ”Ranglen fra 
helvede” 
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• Vi har købt denne træ regnbue rangle gentagende gange fra forskellige 
tredjepartssælgere på de fire største online markedspladser. Alle gange har 
ranglen vist sig at bryde både produktsikkerhedsregler og 
forbrugbeskyttelsesregler.

• Ranglen er blevet anmeldt på det europæiske varslingssystem RAPEX to gange, 
men alligevel kan et utal af tilsyneladende identiske rangler med samme 
lovbrud findes på alle online markedspladser.

• Politiken beskrev den som ”ranglen fra helvede” og ranglen er livsfarlig for børn, 
idet bjælderne med lethed falder af og udgør kvælningsrisiko. Samtidig er 
krogene skarpe, og vi har oplevet, at ranglen var rusten, samt at malingen var 
farlig.
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Hvem handler du med? - Mange navne

• Forbrugeren mødes af et utal af forskellige navne i forbindelse med et køb på en online markedsplads.

• Ofte er der både platformens navn, sælgerens engelske navn, sælgerens ‘business navn’ (ofte 
kinesisk), brandnavne (gerne flere hundrede forskellige pr. sælger), fulfillment center navn og et helt 
sjette afsendernavn på pakken.
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Flere hundrede brandnavne



Hvem handler du med? - Skifter navn

• Vi har flere gange oplevet, at sælgerne på online markedspladser lukker deres profil, men at 
en tilsyneladende næsten identisk sælger dukker op med de samme varer og brandnavn –
men med et nyt sælgernavn.

• For eksempel blev sælgeren ‘Fotica’ et brand under sælgeren ‘Fnsky’, og sælgeren 
‘Westeng’ blev et brand under sælgeren ‘Westeng.’ (bemærk at der kun er et punktum til 
forskel i navnene).
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Før Efter

Før (sælger) Efter (brand)



1 – Eksempel på momssvindel
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“I, the undersigned, confirm that the 
particulars stated in this declaration are 
correct, and that these items do not contain 
any dangerous articles prohibited by 
legislation or by customs regulations”

• I undersøgelsen havde 46 ud af 50 produkter en anden 
pris angivet på pakken end der er blevet betalt på den 
online markedsplads. 

• Derfor havde 0 af de 16 momspligtige pakker betalt den 
moms, de burde, 
fordi pakkens pris var undervurderet.

• Men de 30 andre tilfælde, hvor pakken ikke var 
momspligtig, blev der alligevel snydt med 
prisangivelsen. I flere tilfælde blev prisen endda 
angivet højere end den faktiske (dog aldrig over de 
80kr).

• Prisangivelserne på pakken minder mest af alt om et 
spil bingo, hvor den pris, der bliver udtrukket, bliver 
pakkens prisangivelse.

• Disse oplevelser tyder på, at momssnyd er et problem, 
der rækker ud over momsbagatelgrænsen. 



2 – Eksempel på momssvindel
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3 – Eksempel på momssvindel

• Hjemmesiden ’LightInTheBox.com’ har lavet en forsikring mod told og moms, kunderne kan 
tilvælge ved hvert køb.

• Ræsonnementet må være, at firmaet vurderer, at risikoen for at blive taget i kontrollen er så 
lille, at de kan tilbyde forsikring mod det. 
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2019: Det fremgår med lille gennemsigtig skrift, 
at prisen er angivet uden moms.

2020: Nu kan man ikke længere se, at prisen er 
uden moms. Men det fremgår under den 
personlige kundesupport. 

Wish: Priser uden moms 
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“In the case of non-EU traders selling to EU 
consumers, goods are imported into the EU and 
are subject to custom clearance (…) There is also 
a VAT relief for goods of negligible value – those 
not exceeding €22 in value (or €10 in certain 
Member States) are not subject to import VAT.”

Undervurdering og ”gaver” 



De online markedspladser får ansvar for 
moms…
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… men tager ikke ansvar for alt andet ved 
produkterne
• De online markedspladser argumenterer, at de ”kun er passive formidlere og behøver ikke 

tage ansvar” jf. e-handelsdirektivet artikel 14.

• I tilfælde af et defekt produkt købt på de online markedspladser, skal du som forbruger 
derfor formegentlig opsøge en sælger i fx Kina for at få erstatning – hvilket i praksis ofte er 
umuligt.
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Forbrugere bliver forsøgskaniner

Wish:
I en mail til TV 2 skriver Wish, at man ikke var klar over, at 
produkterne var ulovlige:

”Med flere end to milliarder produkter sætter 
vi vores lid til, at samfundet hjælper med at
forsikre, at vores produkter lever op til den
standard, vores kunder efterspørger.”

Kilde: TV2 24. juni 2019: 
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-06-24-advarer-mod-forbudte-stoffer-fundet-i-legetoej-koebt-paa-nettet

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-06-24-advarer-mod-forbudte-stoffer-fundet-i-legetoej-koebt-paa-nettet


Digital Services Act (DSA)

• I DSA’en bør de online markedspladser ligestilles med sammenlignelige traditionelle roller og få 
ansvar for de produkter, der sælges på dem.

• Dansk Erhverv kæmper for at de online markedspladser bliver set som ”digitale importører”, da 
de i praksis placerer produkter fra tredjelande på det indre marked.

• Det er afgørende for den fair og lige konkurrence, forbrugersikkerheden og det indre markeds 
funktion.


