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Skatteministeriet J.nr. 2020-693 

 
 
 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 

 
§ 1 

 
I momsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015, som ændret bl.a. ved 

bekendtgørelse nr. 1779 af 27. december 2018 og senest ved bekendtgørelse nr. 1507 af 

19. oktober 2020, foretages følgende ændringer: 

 
1. I fodnote 1 til bekendtgørelsens titel ændres i 1. pkt. »EU-Tidende 2010, nr. L 

189, side 1 og« til: »EU-Tidende 2010, nr. L 189, side 1,« og »EU-Tidende 2013, nr. L 201, 

side 4.« ændres til: »EU-Tidende 2013, nr. L 201, side 4, Rådets direktiv 2017/2455 af 5. 

december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse 

momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer, EU-Tidende 

2017, nr. L 348, side 7, Rådets direktiv 2019/1995/EU af 21. november 2019 om ændring af 

direktiv 2006/112/EF for så vidt angår bestemmelser om fjernsalg af varer og visse 

indenlandske leveringer af varer, EU-Tidende nr. L 310, side 1, og Rådets afgørelse (EU) 

2020/1109 af 20. juli 2020 om ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995, for 

så vidt angår datoerne for gennemførelse og anvendelse som reaktion på covid-19-

pandemien, L 244, side 3.«, og i 2. pkt. ændres »Kommissionens gennemførelsesforordning 

nr. (EU) 815/2012” til: »Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2020/194«. 

 
2. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 13, stk. 1, nr. 17, og stk. 3, § 29, stk. 4, § 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 4, 5 og 9, § 

35, stk. 1, nr. 2, § 36, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 5, § 37, stk. 4, § 38, stk. 4, § 42, stk. 5, § 43, 

stk. 4, § 45, stk. 15, § 46, stk. 15, § 46 b, stk. 2, § 51, stk. 3, § 51 b, stk. 2, § 52 a, stk. 9 og 11, 

§ 52 c, stk. 6, § 53, stk. 1, § 54, stk. 1 og 2, § 55, § 55 c, stk. 2, § 57, stk. 1, § 62 a, stk. 6, § 

64, stk. 1, §§ 66 k og 66 u, § 68 a, stk. 2, § 70, stk. 4 og 5, § 72, stk. 5, § 73 a, stk. 3, § 78, stk.  

2, og § 81, stk. 2, i momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019, som 

ændret ved lov nr. 1295 af 5. december 2019 og lov nr. 810 af 9. juni 2020, og i medfør af § 

35, stk. 1-4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020, og efter 

forhandling med udenrigsministeren og forsvarsministeren, fastsættes:« 

 
3. I § 63, stk. 6, ændres »ved fjernsalg til andre EU-lande« til: »ved fjernsalg til andre EU- 

lande, når virksomheden ikke anvender EU-ordningen i momslovens kapitel 16«. 

 
4. Overskriften før § 64 ophæves.  

 

5. § 64 ophæves. 

 
6. § 77, stk. 2, nr. 3, affattes således: 

»3) værdien uden afgift af virksomheders fjernsalg af varer her til landet, jf. § 110 i denne 
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bekendtgørelse.« 

 

7. § 109 affattes således: 

»§ 109. Virksomheder, der foretager fjernsalg af varer inden for EU, skal regnskabsføre 

fjernsalget fordelt på hvert enkelt EU-land. Tilsvarende gælder virksomheder, hvis salg af 

varer til andre EU-lande er omfattet af momslovens § 21e, stk. 1, nr. 3. 

Stk. 2. Virksomheder, der er momsregistreret her i landet, og som foretager fjernsalg af varer 

her fra landet til andre EU-lande, hvor afgiften skal betales, skal på afgiftsangivelsen angive 

den samlede værdi af disse varer.« 

 

8. § 110 affattes således: 

»§ 110. Virksomheder, der er momsregistreret her i landet, skal på afgiftsangivelsen angive 

den samlede værdi uden afgift af varer, der er leveret som fjernsalg her til landet fra andre 

EU-lande i den pågældende afgiftsperiode, jf. § 77, stk. 2, nr. 3.« 

 

9. Overskriften før § 112 affattes således: 

»Særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige 

personer eller udfører fjernsalg af varer eller visse indenlandske leveringer af varer (ikke-

EU- ordningen, EU-ordningen og importordningen)«. 

 
10. I § 113, stk. 1, nr. 2, udgår »eventuelt«.  

 
11. § 113, stk. 1, nr. 8 og 9, affattes således: 

»8) Elektroniske websteder. 

9) Eventuelle nuværende eller tidligere registreringer i importordningen, EU-ordningen eller 

ikke-EU-ordningen.« 

 
12. § 113, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Stk. 3. Skatteforvaltningen identificerer inden 8 dage den afgiftspligtige person ved hjælp af 

et individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles denne elektronisk. Er det ikke muligt 

at meddele den afgiftspligtige person et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informerer 

Skatteforvaltningen inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person om, hvornår denne 

kan forvente at modtage sit momsregistreringsnummer.« 

 
13. § 114, stk. 1, nr. 8 og 9, affattes således: 

»8) Eventuelle nuværende eller tidligere registreringer i importordningen, EU-ordningen 

eller ikke-EU-ordningen. 

9) Moms- eller skatteregistreringsnumre tildelt af andre EU-lande for faste forretningssteder.« 

 
14. I § 114, stk. 1, indsættes efter nr. 9 som nye numre: 
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»10) Moms- eller skatteregistreringsnumre i EU-lande, hvorfra varer forsendes eller 

transporteres. 

11) Firmanavne (”Trading names”) og postadresser for de faste forretningssteder og steder, 

hvorfra der transporteres varer, jf. nr. 9 og 10.« 

Nr. 10 bliver herefter nr. 12. 

 
15. I § 114 indsættes som nye stykker: 

»Stk. 2. Ud over oplysningerne i stk. 1 skal den afgiftspligtige person oplyse, om 

vedkommende er: 

1) En elektronisk grænseflade omfattet af momslovens § 4 c, stk. 2. 

2) En fællesregistrering, jf. momslovens § 48, stk. 4. 

Stk. 3. Er den afgiftspligtige person ikke etableret i EU, skal oplysning om dette gives til 

Skatteforvaltningen.« 

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 4-7. 

 
16. Efter § 114 indsættes: 

»§ 114 a. Den afgiftspligtige person, der i henhold til momslovens §§ 66 m og 66 n ønsker at 

tilslutte sig importordningen med Danmark som identifikationsland, og som ikke gør brug af 

en formidler, skal til brug for identifikationen give de nedenfor opregnede oplysninger til brug 

for Skatteforvaltningens registreringssystem: 

1) Navn, herunder eventuelle firmanavne (”Trading names”), der er forskellige fra den 

afgiftspligtige persons navn. 

2) Hjemland samt eventuelt momsregistreringsnummer eller, hvis et 

momsregistreringsnummer ikke haves, et skatteregistreringsnummer i hjemlandet. 

3) Postadresse. 

4) E-mailadresse. 

5) Kontaktperson for særordningen. 

6) Telefonnummer. 

7) Bankoplysninger. 

8) Elektroniske websteder. 

9) Moms- eller skatteregistreringsnummer for faste forretningssteder i andre EU-lande samt 

firmanavne og postadresser for disse faste forretningssteder. 

10) Eventuelle nuværende eller tidligere registreringer i importordningen, EU-ordningen eller 

ikke-EU-ordningen. 

Stk. 2. Har den afgiftspligtige person hjemsted her i landet, behøver denne ikke at oplyse 

navn, hjemland og postadresse. Hvis hjemlandet er i et tredjeland, men den pågældende er 

etableret her i landet ved et fast forretningssted, skal der tillige oplyses eventuelt dansk 

momsregistreringsnummer, eller, hvis et momsregistreringsnummer ikke haves her i landet, 

dansk skatteregistreringsnummer. 
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Stk. 3. Den afgiftspligtige person skal meddele Skatteforvaltningen enhver ændring i de stk. 1 

afgivne oplysninger senest den 10. dag i måneden efter ændringen. 

Stk. 4. Skatteforvaltningen identificerer inden 8 dage den afgiftspligtige person ved hjælp af et 

individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles denne elektronisk. Er det ikke muligt at 

meddele den afgiftspligtige person et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informerer 

Skatteforvaltningen inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person om, hvornår denne 

kan forvente at modtage sit momsregistreringsnummer. 

 
§ 114 b. En formidler, der på vegne af en afgiftspligtige person, ønsker at anvende 

importordningen med Danmark som identifikationsland i henhold til momslovens §§ 66 m og 

66 n, skal til brug for identifikationen give de nedenfor opregnede oplysninger til brug for 

Skatteforvaltningens registreringssystem: 

1) Eventuelle firmanavne (”Trading names”), der er forskellige fra formidlerens navn. 

2) E-mailadresse. 

3) Kontaktperson for særordningen. 

4) Telefonnummer. 

5) Bankoplysninger. 

6) Moms- eller skatteregistreringsnumre for faste forretningssteder i andre EU-lande samt 

firmanavne og postadresser for disse faste forretningssteder. 

7) Eventuelle nuværende og tidligere registreringer som formidler. 

Stk. 2. Skatteforvaltningen identificerer inden 8 dage formidleren ved hjælp af et individuelt 

registreringsnummer, som meddeles denne elektronisk. Er det ikke muligt at meddele 

formidleren et registreringsnummer inden 8 dage, informerer Skatteforvaltningen inden for 

8-dages-fristen formidleren om, hvornår denne kan forvente at modtage sit 

registreringsnummer. 

Stk. 3. En formidler skal udover oplysningerne nævnt i stk. 1 give følgende oplysninger til 

Skatteforvaltningen om hver afgiftspligtig person, som formidleren ønsker at repræsentere, og 

før den afgiftspligtige person påbegynder brugen af ordningen: 

1) Navn, herunder eventuelle firmanavne (”Trading names”), der er forskellige fra den 

afgiftspligtige persons navn. 

2) Hjemland samt eventuelt momsregistreringsnummer eller, hvis et 

momsregistreringsnummer ikke haves, et skatteregistreringsnummer i hjemlandet. 

3) Postadresse. 

4) E-mailadresse. 

5) Kontaktperson for særordningen. 

6) Telefonnummer. 

7) Elektroniske websteder. 

8) Moms- eller skatteregistreringsnumre for faste forretningssteder i andre EU-lande samt 

firmanavne og postadresser for disse faste forretningssteder. 
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9) Eventuelle nuværende eller tidligere registreringer i importordningen, EU-ordningen eller 

ikke-EU-ordningen. 

Stk. 4. Har den afgiftspligtige person hjemsted her i landet, behøver formidleren ikke at 

oplyse navn på den på den afgiftspligtige person samt dennes hjemland og postadresse. Hvis 

hjemlandet er i et andet EU-land eller i et tredjeland, men den pågældende er etableret her i 

landet ved et fast forretningssted, skal der tillige oplyses eventuelt dansk 

momsregistreringsnummer, eller, hvis et momsregistreringsnummer ikke haves her i landet, 

dansk skatteregistreringsnummer. 

Stk. 5. Skatteforvaltningen tildeler inden 8 dage formidleren et individuelt 

momsregistreringsnummer for hver afgiftspligtig person, som vedkommende er udpeget som 

repræsentant for, og meddeler formidleren dette elektronisk. Er det ikke muligt at meddele 

formidleren momsregistreringsnumrene inden 8 dage, informerer Skatteforvaltningen inden 

for 8-dages-fristen formidleren om, hvornår denne kan forvente at modtage 

momsregistreringsnumrene. 

Stk. 6. Formidleren skal meddele Skatteforvaltningen enhver ændring i de stk. 1 og 3 afgivne 

oplysninger senest den 10. dag i måneden efter ændringen.« 

 
17. § 115 affattes således: 

»§ 115. Den kvartalsvise afgiftsangivelse i ikke-EU-ordningen og EU-ordningen skal 

indeholde momsregistreringsnummeret, jf. § 113, stk. 3 og § 114, stk. 3 og 5, og for hvert 

enkelt forbrugsmedlemsland, hvor der skal svares moms, den samlede værdiværdi uden 

moms, de gældende afgiftssatser, det samlede tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter satser, det 

samlede skyldige afgiftsbeløb og eventuelle ændringer af tidligere afgiftsangivelser, jf. 

momslovens § 66 g, stk. 2, for følgende leveringer omfattet af ordningerne, der er foretaget i 

afgiftsperioden: 

1) fjernsalg af varer inden for EU, 

2) leveringer af varer i henhold til momslovens § 4 c, stk. 2, hvis forsendelsen eller 

transporten af disse varer påbegyndes og afsluttes i samme EU-land, og 

3) levering af ydelser. 

Stk. 2. Hvis varerne forsendes eller transporteres fra andre EU-lande end 

identifikationsmedlemslandet, skal afgiftsangivelsen ud over de stk. 1 nævnte oplysninger 

også indeholde den samlede værdi uden moms, de gældende afgiftssatser, det samlede 

tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter satser og det samlede skyldige afgiftsbeløb for følgende 

leveringer omfattet af denne særordning for hvert enkelt EU-land, som sådanne varer 

forsendes eller transporteres fra: 

1) fjernsalg af varer inden for EU bortset fra sådant salg udført af en afgiftspligtig person i 

overensstemmelse med momslovens § 4 c, stk. 2, og 

2) fjernsalg af varer og leveringer af varer inden for EU, hvis forsendelsen eller transporten af 

disse varer påbegyndes og afsluttes i det samme EU-land, udført af en afgiftspligtig person 

i henhold til momslovens § 4 c, stk. 2. 
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Stk. 3. Afgiftsangivelsen skal indeholde de i stk. 2 nævnte oplysninger opdelt efter 

forbrugsmedlemsland. For leveringer omhandlet i stk. 2, nr. 1, skal afgiftsangivelsen også 

indeholde det individuelle momsregistreringsnummer eller det skatteregistreringsnummer, der 

er tildelt af hvert enkelt EU-land, som sådanne varer forsendes eller transporteres fra. For 

leveringer omhandlet i stk. 2, nr. 2, skal afgiftsangivelsen også indeholde det individuelle 

momsregistreringsnummer eller det skatteregistreringsnummer, der er tildelt af hvert enkelt 

EU-land, som sådanne varer forsendes eller transporteres fra, hvis et sådant foreligger. 

Stk. 4. Når en afgiftspligtig person, der anvender EU-ordningen, har et eller flere faste 

forretningssteder i et andet EU-land end identifikationsmedlemslandet, hvorfra der leveres 

ydelser, skal afgiftsangivelsen ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger i relation til leveringer 

omfattet af ordningen indeholde den samlede værdi uden moms, de gældende afgiftssatser, 

det samlede tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter satser og det samlede skyldige afgiftsbeløb 

for sådanne leveringer for hvert EU-land, hvor den pågældende har et forretningssted, tillige 

med dette forretningssteds momsregistreringsnummer eller skatteidentifikationsnummer. 

Stk. 5. Afgiftsangivelsen skal desuden i henhold til momslovens § 66 g, stk. 2, indeholde 

eventuelle ændringer til tidligere afgiftsangivelser med angivelse af det relevante 

forbrugsmedlemsland, afgiftsperioden og det afgiftsbeløb, der ændres. 

Stk. 6. Beløbene skal angives i danske kroner, og indbetalingerne til Skatteforvaltningen skal 

ligeledes ske i danske kroner. 

Stk. 7. Er leveringen foretaget i anden valuta, anvendes kursen på den sidste dag i 

afgiftsperioden, når angivelsen udfyldes. Omregningen skal ske til de valutakurser, som Den 

Europæiske Centralbank har offentliggjort for den dag eller, hvis der ikke har været nogen 

offentliggørelse den dag, den næste offentliggørelsesdag. 

Stk. 8. Bankkontonummer med henblik på indbetaling til Skatteforvaltningen vil blive oplyst 

af Skatteforvaltningen.« 

 
18. Efter § 115 indsættes i kapitel 16: 

»§ 115 a. Den månedsvise afgiftsangivelse i importordningen skal indeholde 

momsregistreringsnumre, jf. § 114 b, stk. 4, og for hvert forbrugsmedlemsland, hvor der skal 

betales moms, den samlede værdi uden moms af de fjernsalg af varer fra steder uden for EU, 

for hvilke moms er forfaldet i afgiftsperioden, og det samlede tilsvarende skyldige 

afgiftsbeløb opdelt efter sats. Endvidere skal de gældende momssatser og det samlede 

skyldige afgiftsbeløb angives. 

Stk. 2. Afgiftsangivelsen skal desuden i henhold til momslovens § 66 p, stk. 4, indeholde 

eventuelle ændringer til tidligere afgiftsangivelser med angivelse af det relevante 

forbrugsmedlemsland, afgiftsperioden og det momsbeløb, der ændres. 

Stk. 3. Beløbene skal angives i danske kroner, og indbetalingerne til Skatteforvaltningen skal 

ligeledes ske i danske kroner. 

Stk. 4. Er leveringen foretaget i anden valuta, anvendes kursen på den sidste dag i 

afgiftsperioden, når angivelsen udfyldes. Omregningen skal ske til de valutakurser, som Den 
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Europæiske Centralbank har offentliggjort for den dag eller, hvis der ikke har været nogen 

offentliggørelse den dag, den næste offentliggørelsesdag. 

Stk. 5. Bankkontonummer med henblik på indbetaling til Skatteforvaltningen vil blive oplyst af 

Skatteforvaltningen.« 

 
§ 2 

 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021. 

 

 
Skatteministeriet, den 

 

 
Morten Bødskov / Jeanette Rose Hansen 

 


