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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 5. juli 2018 

 
 

EU-revisorerne vil undersøge moms og told inden for e-handel 

Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision for at finde ud af, hvor effektivt EU 
tackler de udfordringer, som e-handelen udgør for så vidt angår moms og told. Revisorerne vil 
undersøge Europa-Kommissionens regler og kontrolforanstaltninger inden for e-handel og 
samarbejde mellem medlemsstaterne for at sikre, at told og moms opkræves fuldt ud for e-
handelstransaktioner. Revisorerne har i dag offentliggjort et baggrundspapir om opkrævningen 
af moms og told på e-handel som informationskilde for personer med interesse i emnet.  

Den Europæiske Union tilskynder til e-handel for at sikre, at virksomheder og forbrugere kan 
købe og sælge globalt på internettet, ligesom de gør på deres lokale markeder. E-handelen er 
imidlertid stadig præget af uregelmæssigheder vedrørende moms og told. Dette påvirker 
medlemsstaternes budgetter direkte og EU-budgettet indirekte, da det reducerer 
medlemsstaternes toldafgifter og momsbaserede bidrag. Europa-Kommissionen anslår det 
samlede tab af momsindtægter som følge af fritagelsen for lavværdiforsendelser til at være så 
højt som fem milliarder euro om året inden for grænseoverskridende e-handel. 

"Opkrævningen af moms og told inden for grænseoverskridende e-handel har indtil nu tit været 
ramt af uregelmæssigheder. De nuværende ordninger giver navnlig leverandører uden for EU 
mulighed for misbrug. Dette sætter erhvervsdrivende i EU i en meget ufordelagtig position og 
fører til tabte indtægter for EU,” siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af Den Europæiske 
Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. 

Selv om det indre marked afskaffede grænsekontrol for samhandelen inden for EU mellem 
medlemsstaterne, foretages der stadig grænsekontrol ved Unionens eksterne grænser, og alle 
ikke-EU-varer, der kommer ind i hver medlemsstat, er omfattet heraf. Tjenesteydelser, der 
leveres digitalt fra lande uden for EU, udgør i denne sammenhæng en særlig risiko, da de ikke 
fysisk krydser nogen grænse og derfor ikke er underlagt den samme kontrol som varer, der 
kommer ind i EU. 

Revisionen omfatter besøg til Nederlandene, Østrig, Tyskland, Irland og Sverige. Beretningen 
forventes offentliggjort i midten af 2019. 

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske 
Revisionsrets baggrundspapir. Baggrundspapiret i sin helhed kan fås på eca.europa.eu. 
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