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Spørgsmål 

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 20. oktober 2017 fra Bo Torp Pedersen 

om toldbehandling af privatimport, jf. SAU alm. del – bilag 26.  

 

Svar 

Bo Torp Pedersen spørger, om jeg mener, at det er rimeligt, at bagatelgrænsen for momsfri 

import fra lande uden for EU til forbrugere i Danmark kun er 80 kr. Det vil sige, at der 

skal afregnes moms, hvis den importerede vare har en værdi over 80 kr. 

 

Jeg kan umiddelbart godt forstå de borgere, der er utilfredse med at skulle betale et gebyr 

på 160 kr. til PostNord for opkrævning af importmoms af varer, der købes fra steder uden 

for EU, når værdien af varen er over 80 kr. Dette kan i udgangspunktet tale for at hæve 

bagatelgrænsen for momsfri import. Jeg skal i den forbindelse nævne, at grænsen højest 

kan hæves til 22 EUR (ca. 165 kr.) ifølge EU-reglerne. 

 

Kan der importeres varer uden moms, betyder det imidlertid, at virksomheder uden for EU 

stilles bedre end virksomheder inden for EU, idet der som udgangspunkt altid er moms på 

varer, som en borger har købt i EU. Det vil sige, at borgeren, ved at købe varen uden for 

EU, kan slippe billigere, end hvis varen købes inden for EU. Dermed opnår virksomheden 

uden for EU en konkurrencefordel. Dette taler for at have så lav en beløbsgrænse for 

momsfri import som muligt - eller endog slet ikke have en sådan grænse. 

  

Til orientering kan jeg oplyse, at der arbejdes for en modernisering af momsreglerne for 

grænseoverskridende handel med varer. EU-Kommissionen har fremsat et forslag om at 

indføre en mere enkel ordning for opkrævning og afregning af moms. Ordningen går over-

ordnet ud på, at bagatelgrænsen på 80 kr. fjernes, så der altid skal betales moms, når en 

forbruger køber en vare fra en virksomhed uden for EU. Virksomheden skal sørge for at 

opkræve momsen sammen med betalingen for varen og indbetale momsen til forbrugslan-

det. Det medfører, at der ikke skal opkræves moms, når varen importeres til Danmark. 

Forbrugeren slipper dermed for at skulle betale et gebyr til PostNord for importmomsbe-

handling. Forslagene om modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel 

med varer er bl.a. beskrevet i samlenotat vedrørende rådsmøde (ECOFIN) 7. november 

2017 oversendt til Europaudvalget den 26. oktober 2017, og det kan derfor findes på Fol-

ketingets hjemmeside. 

 

Jeg er meget positiv over for, at der arbejdes på en mindre tung administrativ ordning, der 

skal sikre, at forbrugeren kan handle frit, uden at der skal betales store gebyrer. Samtidig 

lægger jeg også vægt på, at danske og andre EU-virksomheder ikke udsættes for urimelig 

konkurrence fra virksomheder etableret uden for EU.       

 

Bo Torp Pedersen spørger endvidere, om jeg synes, at det er rimeligt, at de indkomne be-

talinger tilfalder EU og ikke borgerens eget land, hvor tolden og momsen er opkrævet. 

 

Hertil skal jeg bemærke, at det ikke er sådan, at al moms og told går til EU’s kasse. Hoved-

parten af toldindtægterne går til EU’s fælles kasse, men EU-medlemslandene kan hver især 

beholde 20 pct. af toldindtægterne. For så vidt angår det danske momsbidrag udregnes det 

som 0,3 pct. af et harmoniseret momsgrundlag. For at ligestille alle lande beregnes moms-

grundlaget på baggrund af et teoretisk grundlag fastsat ud fra hovedreglerne i momsdirek-

tivet. Det er således langt fra alle momsindtægter, der går til EU. 


