
 

 

Skattestyrelsen har anvendt betalingskortoplysnin-

ger til at kontrollere udenlandske netbutikkers 

momsbetalinger i Danmark. Indtil videre er der 

sendt opkrævninger for ca. 82 mio. kr. til 94 fjern-

salgsvirksomheder. 

Internetvirksomheder fra et andet EU-land, der sælger varer til danske forbru-

gere for mere end 280.000 kr. om året ved fjernsalg, skal momsregistreres i 

Danmark og betale dansk moms.   

 

Skattestyrelsen har i et kontrolprojekt sammenholdt oplysninger om danske for-

brugeres betalinger til udenlandske internetvirksomheder med virksomhedernes 

egen momsregistrering. På denne måde har Skattestyrelsen kunnet kontrollere, 

om de udenlandske internetvirksomheder har angivet den korrekte moms til 

Danmark. 

 

De foreløbige resultater viser, at de fleste udenlandske fjernsalgsvirksomheder, 

som er momspligtige til Danmark, er registreret korrekt. Men resultaterne viser 

også, at betalingskortoplysningerne er et effektivt middel til at identificere de 

virksomheder, der ikke er – men burde være – momsregistrerede i Danmark. 

 

Skattestyrelsen har foreløbig gennemført kontrol af 167 fjernsalgsvirksomheder, 

hvor der ud fra data har været indikation på ukorrekt momsregistrering. For 94 

af virksomhederne – eller godt 56 pct. – har indikationen vist sig at være beretti-

get. Kontrollerne har medført, at der er sendt opkrævninger til udenlandske inter-

netvirksomheder for ca. 82 mio. kr. for årene 2014 til 2019. 

 
Figur 1. Foreløbige resultater fra kontrol af udenlandske internetvirksomheder, der sælger varer til danske forbrugere 
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Skattestyrelsen har ud fra betalingskortoplysningerne indtil videre identificeret i 

alt ca. 720 internetvirksomheder fra andre EU-lande, der sælger varer til danske 

forbrugere. Ca. 500 af disse er allerede momsregistreret i Danmark, mens de re-

sterende ikke var registreret inden opstart af kontrollen.  

 

I første omgang har Skattestyrelsen fokuseret på at kontrollere de virksomheder, 

der ikke har været momsregistreret i Danmark. Det vedrører ca. 220 ud af de ca. 

720 virksomheder, som er blevet identificeret i betalingskortoplysningerne.  

 

Der er foreløbigt truffet afgørelse om, at 94 af de 167 virksomheder er moms-

pligtige til Danmark. De fleste har registreret sig frivilligt efter dialog med Skatte-

styrelsen. 

 
Figur 2. Kontrol af fjernsalgsvirksomheder ud fra betalingskortoplysninger 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen 

 

Vedrørende kontrol af de 500 virksomheder, der allerede er momsregistreret i 

Danmark, planlægger Skattestyrelsen at sammenholde momsangivelserne med 

betalingskortoplysningerne. På baggrund heraf vil de virksomheder, hvor moms-

angivelsen er væsentligt lavere, end betalingskortoplysningerne indikerer, blive 

kontrolleret.  

 

Kontrolprojektet har en høj træfprocent, fordi kontrollen kan målrettes mod virk-

somheder, hvor data indikerer, at virksomhederne burde være momsregistreret.  

 

 Skattestyrelsens behandling af betalingskortoplysninger 

Skattestyrelsen fik i 2017 i henhold til momslovens § 75, stk. 5 Skatterådets tilladelse til at indhente betalingskort-

oplysninger om danske forbrugeres betalinger til udenlandske internetvirksomheder fra udbydere af betalingstje-

nester. Tilladelsen omfattede betalinger, der er gennemført i perioden 1. januar 2016 – 31. august 2017.    

I 2019 fik Skattestyrelsen tilladelse til at indhente betalingskortoplysninger for de sidste fire måneder af 2017 og 

for 2018. Der vil tilsvarende blive foretaget kontroller på baggrund af de nye oplysninger. 
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94 
Momspligtige virksomheder 

Ud af de ca. 720 identificerede virk-

somheder er der fundet 94 virksom-

heder, som ikke var – men burde 

have været – momsregistreret i Dan-

mark.  

  www.sktst.dk 

 

 Skattestyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen  


