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Spørgsmål 

Når ministeren i oktober meddelte, at den danske del af det it-system, der skal sikre, at 

netbutikker fra tredjelande kan indbetale moms, når momsbagatelgrænsen skal fjernes 

den 1. januar 2021, formentlig ikke bliver klar til tiden, og ministeren i flere aviser har ud-

talt, at der vil blive kompenseret på andre måder, bl.a. ved manuel sagsbehandling, kan 

ministeren så mere konkret oplyse, på hvilke måder men vil sikre, at reglerne efterleves, 

og om indsatsen vil sikre, at der fra 1. januar 2021 vil blive betalt moms af alle forsendel-

ser fra tredjelande, heraf de knap 40.000 forsendelser, som hver eneste dag kommer alene 

fra Kina? 

 

Svar 

Jeg vil gerne indlede med at understrege, at Skatteministeriet har fuldt fokus på udvikling 

og implementering af de nye it-systemer, der skal understøtte de nye EU-momsregler. I 

forlængelse heraf bør det også nævnes, at der arbejdes efter nogle meget stramme EU 

tidsfrister, og implementeringsplanerne er derfor forbundet med usikkerhed. Det er imid-

lertid vurderingen, at de mest kritiske delfunktionaliteter bliver klar til tiden, så det bliver 

muligt for virksomhederne at registrere sig i løsningen pr. 1. oktober 2020 og at angive og 

betale moms fra den 1. januar 2021. Udviklingen af systemerne er dermed delt op i min-

dre dele, der kan idriftsættes hver for sig med henblik på løbende at kunne idriftsætte del-

funktionaliter. Ud over de mest kritiske delfunktionaliteter skal der udvikles funktionalitet 

til bl.a. automatisering af sagsgange, og det er disse områder, der i en overgangsperiode 

kan varetages af sagsbehandlere. 

 

Når it-systemet bliver idriftsat, bliver det muligt at kontrollere, om den moms, som virk-

somhederne angiver og betaler i systemet, svarer til de importangivelser, der skal foreta-

ges for hver forsendelse. Denne kontrol forventes at blive mulig, når de vigtigste delfunk-

tionaliteter af systemet er idriftsat. Brugen af importordningen, som systemet understøt-

ter, er dog frivillig, og der vil derfor også i fremtiden være forsendelser, hvor momsen op-

kræves af transportøren ligesom i dag. Disse forsendelser skal også ledsages af en import-

angivelse, som kan udtages til kontrol. 

 

Kontrollen af selve forsendelserne fra tredjelande foretages af Toldstyrelsen, som udtager 

forsendelser til kontrol baseret på vurderinger af risiko og væsentlighed samt stikprøve-

kontroller. Ligesom det er tilfældet i dag, vil det også fremover være umuligt at gennem-

føre fysisk kontrol af alle forsendelser, da der er tale om et meget stort antal pakker, der 

kommer til Danmark hver eneste dag. Det indgår i de nye EU-momsregler, at forsendel-

ser under toldgrænsen på 150 euro kan angives i et nyt, reduceret dataformat. Det medfø-

rer, at der udover udviklingen af det nye momsafregningssystem også er behov for, at 

Toldstyrelsens nye it-systemer kan understøtte den nye angivelsestype pr. 1. januar 2021. 

Der pågår et arbejde med at implementere det nye nationale importsystem, hvor det tilsig-

tes, at systemet kan håndtere den nye angivelsestype i henhold til fristen. Der er ligeledes 

fuldt fokus på at udvikle og implementere denne del, men dette arbejde er også underlagt 

meget stramme EU tidsplaner, og implementeringsplanerne er derfor behæftet med usik-

kerhed. 
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