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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1460 af 25/3 2021 
 

Nye momsregler ved internethandel 
 
 
Den 1. juli 2021 ændres momsreglerne for såkaldt fjernsalg til andre EU-lande, i praksis internetsalg af varer fra 

Danmark til privatpersoner i andre EU-lande. Flere danske virksomheder vil blive pligtige til at betale moms i andre 

EU-lande. Samtidig forenkles selve afregningen af moms i andre lande, således at momsregistrering i de enkelte 

lande ikke længere er en nødvendighed.  

 
Fjernsalg (internethandel) 

Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af 

sælgeren, eller på dennes vegne, til en ikke-momsregistreret køber, typisk en privatperson i et andet 

EU-land. 

 

Efter de nugældende regler er en dansk sælger pligtig til at lade sig momsregistre og betale moms i det 

EU-land, hvortil varen sendes eller transporteres, når: 

 

• der ved fjernsalg sælges punktafgiftspligtige varer, eller 

• visse beløbsgrænser bliver overskredet ved fjernsalget. 

 

Det enkelte EU-land kan selv vælge, om beløbsgrænsen for registreringspligt ved fjernsalg til det 

pågældende land skal være 35.000 eller 100.000 EUR.  

 

De nye regler fra den 1. juli 2021 

Der indføres med virkning fra den 1. juli 2021 én fælles fast EU-fjernsalgsgrænse på 10.000 euro om 

året for virksomhedens samlede salg til private i andre EU-lande. Overskrides denne grænse, skal 

virksomheden betale moms i de EU-lande, hvortil de sender varer til privatpersoner. 
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For at gøre det nemmere for virksomhederne at betale moms i andre EU-lande er der lavet en frivillig 

EU-ordning, kaldet One Stop Shop-ordningen, der gør det muligt at undgå momsregistrering i de andre 

lande og i stedet afregne moms via Skattestyrelsen i Danmark. Det er dog momssatsen i de andre 

lande, som er gældende.  

 

Virksomheder, der i dag er momsregistrerede i andre EU-lande for fjernsalg, kan med virkning fra den 

1. juli 2021 afmelde deres momsregistreringer. 

 

Hvis virksomhedens samlede salg til privatpersoner i andre EU-lande er mindre end 10.000 euro i løbet 

af et kalenderår, kan virksomheden vælge kun at betale dansk moms via den normale momsangivelse. 

 

Momsafdelingen kan naturligvis assistere med den nødvendige rådgivning i konkrete sager. 

 

 

 
Med venlig hilsen 

 
Momsafdelingen 

REVITAX A/S 
 

Ewaldsgade 5 
2200 København N 
Telefon 3391 2201 

 
 

 

 

 

 


