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Besvarelse af B 125 spørgsmål 3 alm. del stillet af udvalget den 13. 

april 2021 efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF). 

 

Spørgsmål:  

Hvilken type af sanktioner forventer ministeren, at der vil være over for 

onlinemarkedsplatforme, der ikke lever op til moms og skattebetalinger-

ne, og hvordan forestiller ministeren sig, at disse sanktioner håndhæves? 

Svar: 

Da spørgsmålet omhandler forhold vedrørende moms og skatteindbeta-

linger i relation til onlinemarkedsplatforme, har jeg indhentet bidrag fra 

Skatteministeren, der oplyser følgende:  

 

”I forbindelse med Skatteudvalgets behandling af lovforslag L 137 i for-

året 2020, hvor de nye momsregler for e-handel blev foreslået indsat i 

momsloven, blev der stillet spørgsmål til kontrol- og inddrivelsesmulig-

heder. Der henvises derfor til skatteministerens svar på spørgsmål 2-3. 

Skatteministerens svar på spørgsmålene kan findes ved at tilgå følgende 

link: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L137/spm.htm. Svarene 

på de pågældende spørgsmål er dog ikke specielt møntet på onlineplat-

forme. 

 

Som supplement til de tidligere afgivne svar kan det oplyses, at de nye 

momsregler vil betyde, at en onlineplatform og lignende, der ved fjern-

salg sælger varer fra tredjelande til forbrugere i EU, bliver anset for at 

være den, der sælger varen rent momsmæssigt i stedet for den underlig-

gende – og ofte mindre – tredjelandsvirksomhed. Det vil derfor være dis-

se platforme, der kan vælge at bruge One Stop Shop systemet for import 

(IOSS) til angivelse og betaling af momsen. Hvis platformen ikke er etab-

leret i EU, skal den bruge en EU-etableret formidler. Ved brug af IOSS 

opkræves der moms direkte af forbrugeren ved salg af varer fra platfor-

men, i stedet for som i dag, hvor der først ved selve indførslen af varen 

skal betales importmoms af forbrugeren. Det forventes, at de fleste onli-

neplatforme vil vælge at anvende IOSS, da IOSS er en enkel måde at 

betale moms på både for platformen og forbrugere, og hvor varen samti-

dig kan komme hurtigt ud til forbrugerne uden yderligere opkrævninger 

og gebyrer.  
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Viser det sig, at en bruger af IOSS ikke angiver og betaler korrekt, vil de 

almindelige former for inddrivelse blive anvendt, jf. svaret til L 137 

spørgsmål 3. En afgiftspligtig person, herunder platformen, eller dennes 

formidler, udelukkes fra at bruge ordningen i to år, hvis reglerne for ord-

ningen, herunder momsbetaling, gentagne gange ikke overholdes. Hvis 

udelukkelsen kun skyldes formidleren, kan den afgiftspligtige person, 

herunder en platform, fortsætte med at anvende IOSS med en anden for-

midler. Udelukkes fx en onlineplatform fra IOSS, vil det betyde, at der 

for alle forsendelser til forbrugeren skal opkræves importmoms ved va-

rens ankomst til grænsen. Det antages, at denne importmomsopkrævning 

og indbetaling til Skattestyrelsen vil medføre, at forbrugerne ligesom i 

dag får en separat opkrævning af moms og gebyrer ud over den betaling 

for selve varen, som skete ved købet hos onlineplatformen, hvilket både 

kan fordyre varen og forsinke dens ankomst til forbrugeren. 

 

Det antages, at de fleste onlineplatforme vil anse en udelukkelse fra IOSS 

som en sanktion, og dermed vil der være et incitament til korrekt angivel-

se og momsbetaling gennem IOSS”. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 


