
Dokumentation ved EU-handel
Skærpede dokumentationskrav ved momsfri EU-handel

Facts:
EU har besluttet, at der skal gælde harmoniserede regler for momsfri 
handel indenfor EU. Dette fremgår af et nyt EU-direktiv ”Quick Fix-di-
rektiv”, hvor der angives forskellige varianter af, hvordan virksomheder 
kan dokumentere, at deres eksport eller import har fundet sted. I Dan-
mark har Folketinget den 28. november 2019 tiltrådt de skærpede regler 
ved at vedtage L27 som er en ændring af Momsloven. Hvis du sælger og 
sender varer fra Danmark til et andet EU land, kan du frit vælge at bruge 
de nationale regler, og undlade at bruge de nye EU regler for dokumen-
tation.

Ansvar for korrekt dokumentation påhviler køber og sælger, og Blue 
Water Shipping er ikke ansvarlig for dette forhold.

De skærpede regler omkring dokumentation skal sikre, at sælger kun 
har momsfritagelse, når der reelt flyttes varer over grænserne.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2020, men danske sælgere af 
varer fra Danmark, kan undlade at gøre brug af disse.

Årsag:
Det er for at komme momssnyd til livs og skabe ensartede regler i hele 
EU.

Hvad betyder det for din virksomhed?  
(se mulighed for at undlade brugen af de nye regler ovenfor):
Hvis du er sælger (eksportør) og fragtbetaler, kan du vælge den enkle 
løsning som dokumentation:
- Fragtfakturaen
- Bankbilag for betaling af samme eller en forsikringspolice

Hvis du er køber (importør) og fragtbetaler, kan du også vælge den 
samme enkle løsning som sælger, dog skal du være forberedt på, at din 
leverandør/sælger vil bede dig om en skriftlig erklæring, der bekræfter, 
at varen er leveret, samt  2 (A) bilag eller 1 (A) + 1 (B) bilag. Se skema.

Hvis du er sælger (eksportør), men IKKE er fragtbetaler (EXW), SKAL du 
sørge for at modtage en skriftlig erklæring fra køber, der bekræfter, at 
varen er leveret, samt  2 (A) bilag eller 1 (A) + 1 (B) bilag. Se skema.

Hvis du er køber (importør), men IKKE er fragtbetaler, SKAL du være 
forberedt på, at din leverandør/sælger vil bede dig om en skriftlig 
erklæring, der bekræfter, at varen er leveret.

Du kan på skemaet nedenfor se, hvad kravet til en skriftlig erklæring er. 
Ligeledes fremgår det af skemaet, hvilke andre muligheder man har for 
at dokumentere momsfri handel.

Flere informationer:
Nedenstående skema
Lovteksten: https://skat.dk/skat.aspx?oId=1975612

Bevis Beviskrav Eksempler

A To separate beviser, der ikke er indbyrdes mod-
stridende, og som er udstedt af to forskellige 
uafhængige parter (uafhængige af hinanden, af 
sælgeren og af erhververen), som viser, at varer-
ne er blevet transporteret til et andet EU-land

- Fragtfaktura 
- Underskrevet CMR-fragtbrev
- Ledsagedokument
- Konnossement
- Luftfragtbrev

B Konkret bevis - Forsikringspolice vedrørende varernes transport
- Bankbilag for betalingen af varernes transport
- Officielle dokumenter der er udstedt af en offentlig myndighed, såsom 

en notar, og som bekræfter varernes ankomst i bestemmelsesmed-
lemsstaten

- Kvittering der er udstedt af en oplagshaver i bestemmelsesmedlems-
staten, og som bekræfter varernes oplagring i denne medlemsstat

Erklæring Skriftlig erklæring fra køberen hvor det fremgår, 
at varerne er blevet transporteret af køber eller 
en tredjepart på vegne af køber.

Erklæring skal indeholde:
- Hvilket land varen er leveret til
- Udstedelsesdato
- Købers navn og adresse
- Mængden og arten af varerne
- Datoen og stedet for varernes ankomst
- ldentifikation af den person der modtog varerne på købers vegne

Transportarrangør Krav Eksempel (se bevistyper i nedenstående skema)

Sælger A+A 
Eller A+B

Enten:
-  Faktura fra transportøren (A) + bankbilag for betaling af transporten 

(B) eller:
-  CMR-fragtbrev (A) + faktura fra transportøren (A) eller:  
-  Faktura fra transportøren (A) + forsikringspolice vedr.  

forsendelsen (B) eller:
-  Faktura fra transportøren (A)+ officielle dokumenter fra notar eller 

lignende (B)

Køber A + A + erklæring eller
A + B + erklæring

Som ovenfor + erklæring
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