
EU's 
momsreformer
Træder i kraft den 1. juli 2021

Med virkning fra den 1. juli 2021 kommer der væsentlige ændringer i de EU-
momsregler (moms), der gælder for online salg af varer.

Hvis du køber produkter uden for EU, kan disse ændringer påvirke 
omkostningerne ved disse produkter. 

Hvad har du brug for at vide som forbruger?
EU's momsreformer består af to nøgleaspekter, som forbrugerne skal inddrage i deres overvejelser:

Momsfritagelsen for import op til en værdi af 22 EUR afskaffes
Hvis du købte produkter uden for EU for en værdi af op til 22 EUR, var de tidligere ikke pålagt 
moms. EU har besluttet at fjerne denne undtagelse fra den 1. juli 2021, så EU-virksomheder, 
der ikke har en sådan fritagelse for forsendelser inden for EU, ikke bliver ugunstigt stillet. 

EU tilskynder virksomheder uden for EU til at medtage moms i 
detailprisen for varer op til 150 EUR
Når du køber produkter uden for EU, kan sælgeren vælge at medtage moms i detailprisen 
eller lade dig betale momsen ved levering af varerne til dig. Fra et forbrugersynspunkt vil 
dette ikke ændres. 

EU tilskynder e-handelsvirksomheder til at medtage moms i detailprisen. Der introduceres 
en central platform (kendt som Import One-Stop-Shop eller IOSS), som gør det lettere for 
virksomheder uden for EU at overholde EU-momslovgivningen, og som kræver, at de 
opkræver moms på salgsstedet. 

Vær opmærksom på, at dette potentielt kan medføre øgede
importomkostninger for dine internationale køb på en værdi af op til 22 EUR, 
såsom clearingsgebyrer og importmoms, hvis den virksomhed, du køber fra, 
ikke inkluderer moms i detailprisen. 

Når du køber produkter fra lande uden for EU, skal du kontrollere, om momsen 
er inkluderet i detailprisen. Hvis dette ikke er tilfældet, vil du muligvis blive 
afkrævet moms, når varerne leveres til dig. 

Hvis du bliver bedt om at betale yderligere afgifter, når din forsendelse leveres, kan dette 
skyldes flere årsager, såsom:

• Sælgeren har ikke tilmeldt sig IOSS-platformen
• Forsendelsesdokumentationen var ufuldstændig
• Varernes værdi blev bestemt til at være større end 150 EURO

Hvis du mener, at du ukorrekt er blevet opkrævet importmoms eller andre toldafgifter, 
anbefaler vi dig at kontakte sælgeren.
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Hvornår skal du betale ekstra gebyrer for dine køb fra lande uden for EU?
Når produkter importeres til EU, kan de blive pålagt yderligere gebyrer, når de toldbehandles i EU. 
Afsenderen beslutter hvem, der betaler disse importafgifter. Afsenderen kan beslutte selv at betale disse
importafgifter, i hvilket tilfælde denne normalt på forhånd vil vide, hvilke importafgifter der skal betales, 
og inkludere disse omkostninger i den endelige pris, du betaler, når du foretager dit køb. I dette tilfælde
skal du ikke betale importafgifter ved levering.

Afsenderen kan dog beslutte sig for ikke selv at betale importgebyrer. Hvis dette er tilfældet, skal UPS 
muligvis opkræve disse importafgifter hos dig ved levering. Husk altid at kontrollere, om moms og
importafgifter er inkluderet i den endelige pris på dit køb.

Hvilke importafgifter skal du betale ved levering?
Hvis afsenderen har besluttet sig for ikke selv at betale importafgifter, kan disse blive overført til dig. 
Hvis forsendelsens værdi ikke er højere end 150 EUR, vil disse importafgifter normalt bestå af: 

Merværdiafgift (moms)

Hvis momsen ikke er blevet opkrævet fra salgsstedet, vil momsen blive opkrævet af
toldmyndighederne, når forsendelsen kommer ind i EU. Moms beregnes som en procentdel
af den samlede salgspris (inklusive forsendelse). Hvert land i EU fastsætter sin egen
momssats. Den pris, der gælder for din forsendelse, bliver prisen i det endelige
destinationsland. Den gennemsnitlige EU-momssats er på ca. 21 %. 

Hvis momsen ikke er blevet opkrævet på salgsstedet, vil UPS forudbetale momsen til de 
relevante toldmyndigheder, når forsendelsen importeres til EU, og opkræve den af dig 
ved levering. 

Udlægsgebyr

Hvis UPS skal forudbetale told, skatter og andre offentlige afgifter for en forsendelse på
betalerens vegne, opkræver UPS et gebyr baseret på værdien af de afsendte varer og det
forudbetalte beløb. Dette gebyr dækker administrationen af tolddeklarationer til
myndighederne, samt for at UPS påtager sig en forpligtelse, hvis en angivelse skulle
være unøjagtig. 

Hvis afsenderen har besluttet at lade dig betale importgebyrerne, og UPS er forpligtet til
at forudbetale moms og andre gebyrer til toldmyndighederne i forbindelse med din 
forsendelse, vil UPS opkræve dette gebyr, kaldet udlægsgebyret, af dig ved levering. Vi er
ved at indføre et udlægsgebyr på lavværdivarer til en værdi af op til 22 EUR.

Bemærk, at ovenstående gebyrer ikke er en udtømmende liste. Der kan blive pålagt yderligere gebyrer
afhængig af de specifikke forsendelseskarakteristika. 

Hvordan vil det påvirke de samlede omkostninger?
For at illustrere, hvordan dette kan påvirke den samlede pris på din forsendelse, bruger vi eksemplet med 
en skjorte, som en tysk forbruger har købt online hos en britisk forhandler. I dette eksempel har den 
britiske detailhandler ikke opkrævet moms på salgsstedet. Nedenstående beløb er kun til illustrativt
formål og vil afvige fra de faktiske påløbne beløb.

Hvordan kan du betale importafgifter?
Hvis der skal betales importafgifter for din forsendelse, giver UPS dig mulighed for at betale
de udestående gebyrer med kort eller kontanter, mens din pakke er på vej til dig (hvis
forhandleren har givet os dine kontaktoplysninger) eller på tidspunktet for levering. Betaling
af disse omkostninger gennem vores onlinesystem inden levering vil resultere i en mere 
gnidningsløs behandling af forsendelsen.

Produktpris 1 € 20.00

Moms på salgsstedet (19 %) 2 € 0

Importgebyrer faktureret ved kassen € 0

Det samlede beløb, du betaler til sælger ved kassen € 20.00

Moms på importstedet (19 %) 2 € 3.80

Udlægsgebyr 3 € 6.00 

Gebyrer, du betaler ved levering € 9.80
1 Inklusive forsendelse 2 Momssatsen i % baseret på satsen i dit EU-land 3 Eksempel fra Tyskland. Gebyret kan variere fra land til land
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