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Spørgsmål 

I den tidligere skatteministers debatindlæg ”Dansk enegang om bagatelgrænser for Kina-

pakker er ikke vejen frem” fra den 29. marts 2019 fremgår det, at problemet med mang-
lende momsbetaling ikke er så stort. Er ministeren enig med den tidligere skatteminister i, 

at det ikke er et problem, at der ikke betales moms af op mod 90 pct. af de knap 16 mio. 

forsendelser, som danske forbrugere modtager fra Kina? 

 

Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 445 (folketingsåret 2018-19, 1. 

samling). 

 

Svar 

Der skal som udgangspunkt betales importmoms ved indførsel af varer til EU. Der gæl-

der dog en bagatelgrænse herfor, som i Danmark er fastsat til 80 kr. Det betyder, at der 

momsfrit kan importeres varer fra lande uden for EU, når varerne har en værdi under 80 

kr.  

 

Momsfritagelsen stiller dog virksomheder inden for EU dårligere end deres konkurrenter, 

der er etableret uden for EU. I takt med en stigende e-handel fra lande uden for EU, får 

bagatelgrænsen også en stigende betydning for danske virksomheders konkurrencesitua-

tion. Derfor bliver bagatelgrænsen ophævet fra 2021, hvorefter der skal lægges moms på 

alle salg, uanset værdi, fra virksomheder uden for EU til EU-borgere.  

 

Jeg mener, at det er problematisk, at danske virksomheder konkurrerer på ulige vilkår 

med virksomheder i tredjelande. Derfor er jeg glad for, at afskaffelsen af bagatelgrænsen 

fra 2021 bidrager til at løse den problemstilling, samtidig med, at der bliver udviklet IT-

systemer til at håndtere momsangivelserne fra udenlandske virksomheder. 
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