
EU:s 
momsreform 
träder i kraft den 1 juli 2021

Från och med den 1 juli 2021 sker betydande ändringar av Europeiska 
unionens regler för mervärdesskatt (moms) för försäljning online av varor.

Om du köper produkter från länder utanför EU kan ändringarna 
påverka kostnaden för dessa produkter. 

Vad behöver du som konsument veta?
EU:s momsreform består av två viktiga aspekter för konsumenter att beakta:

Momsbefrielsen för import upp till 22 euro kommer att avskaffas
Om du köper produkter från länder utanför EU upp till ett värde av 22 euro har de hittills varit 
momsbefriade. EU har beslutat att avskaffa detta undantag från och med den 1 juli 2021, för 
att EU-företag, som inte åtnjuter ett sådant undantag för försändelser inom EU, inte ska 
missgynnas. 

EU uppmuntrar företag utanför EU att inkludera moms i 
detaljhandelspriset för varor upp till 150 euro
När du köper produkter från länder utanför EU kan säljaren välja att inkludera moms i 
detaljhandelspriset eller låta dig betala moms när varorna levereras till dig. Ur 
konsumentperspektivet kommer detta inte att förändras. 

EU uppmuntrar e-handelsföretag att inkludera moms i detaljhandelspriset. En 
centraliserad plattform kommer att införas (så kallad Import One-Stop-Shop eller IOSS) 
vilket gör det lättare för företag utanför EU att följa EU:s momslagar som kräver att de tar 
ut moms vid försäljningsstället. 

Tänk på att importkostnader kan tillkomma för dina internationella inköp värda 
upp till 22 euro, t.ex. tullavgifter och importmoms, om det företag du köper från 
inte inkluderar moms i detaljhandelspriset. 

Var noga med att kontrollera om moms ingår i detaljhandelspriset när du köper 
produkter från länder utanför EU. Om moms inte ingår, kan du debiteras moms 
när varorna levereras till dig. 

Om du blir ombedd att betala ytterligare avgifter när din sändning levereras kan det bero
på flera faktorer, till exempel:

• Säljaren har inte registrerat sig för IOSS-plattformen
• Fraktdokumentationen var ofullständig
• Varornas värde fastställdes vara högre än 150 euro

Om du tror att du felaktigt har debiterats importmoms eller andra tullavgifter
rekommenderar vi att du kontaktar säljaren.
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När måste du betala ytterligare avgifter för dina inköp från länder utanför EU?
När produkter importeras till EU kan det medföra ytterligare avgifter när de klareras genom EU-
tullen. Vem som betalar dessa importavgifter bestäms av avsändaren. Avsändaren kan själv välja att
betala importavgifterna, exempelvis när de vet i förväg vilka importavgifter som ska betalas och
inkludera kostnaden i det slutliga pris som du betalar när du gör ditt köp. Då behöver du inte betala
några importavgifter vid leverans.

Avsändaren kan dock besluta att inte själv betala importavgifter. I så fall kan UPS behöva ta ut
importavgifterna av dig vid leverans. Kom ihåg att alltid kontrollera om moms- och importavgifter
ingår i det slutliga priset för ditt köp.

Vilka importavgifter måste du betala vid leverans?
Om avsändaren har beslutat att inte själv betala importavgifter kan avgifterna vidarebefordras till 
dig. Om försändelsens värde inte överstiger 150 euro består importavgifterna vanligtvis av:

Moms

Om moms inte har uppburits på försäljningsstället, kommer moms att uppbäras av
tullmyndigheterna när sändningen anländer till EU. Moms beräknas som en procentandel av
det totala försäljningspriset (inklusive frakt). Varje land i EU fastställer sin egen momssats. 
Momssatsen som gäller för din sändning kommer att vara den för det slutliga
destinationslandet. EU:s genomsnittliga momssats är cirka 21 %. 

Om moms inte har uppburits på försäljningsstället kommer UPS att förskottsbetala moms till 
relevanta tullmyndigheter när sändningen importeras till EU och hämta in den från dig vid 
leverans. 

Utläggsersättning

Om UPS måste betala tullavgifter, skatter och andra statliga avgifter för en
sändningsbetalarens räkning i förskott, tar UPS ut en avgift baserad på värdet av de varor som
skickas och förskottsbeloppet. Denna avgift täcker administrationen av tulldeklarationer till 
myndigheter, samt UPS:s ansvar, om någon deklaration skulle vara felaktig. 

Om avsändaren har beslutat att överföra importavgifter till dig och UPS är skyldigt att
förskottsbetala moms och andra avgifter relaterade till din sändning till tullmyndigheterna, 
tar UPS ut den avgiften (utläggsersättning), av dig vid leverans. En utläggsersättning med lågt
värde införs för varor till ett värde av upp till 22 euro.

Observera att ovanstående avgifter inte är en komplett lista. Ytterligare avgifter kan tillkomma
beroende på typ av sändning. 

Hur skulle det påverka dina totala kostnader?
För att illustrera hur detta kan påverka den totala kostnaden för din sändning använder vi exemplet
med en skjorta som köpts online av en tysk konsument från en brittisk återförsäljare. I det här
exemplet har den brittiska återförsäljaren inte tagit ut moms vid försäljningsstället. Beloppen som
visas nedan är endast i illustrationssyfte och skiljer sig från de faktiska beloppen.

Hur kan du betala importavgifter?
Om importavgifter ska betalas för din försändelse, ger UPS dig möjlighet att betala
de utestående avgifterna med kort eller kontant medan ditt paket är på väg till dig 
(om återförsäljaren har gett oss dina kontaktuppgifter) eller vid leverans. När du 
betalar sådana avgifter via vårt onlinesystem före leverans blir hanteringen av
sändningen smidigare.

Produktpris1 € 20.00

Moms vid försäljningsstället (19 %) 2 € 0

Importavgifter som faktureras i kassan € 0

Totalt belopp som du betalar till säljaren i kassan € 20.00

Moms vid importstället (19 %)2 € 3.80

Utläggsersättning3 € 6.00 

Avgifter du betalar vid leverans € 9.80
1 Inklusive frakt 2 Momssats baserad på momssatsen i ditt EU-land3 Jämfört med Tyskland kan avgiften variera beroende på land
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