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VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET 

SPEDITIONSRET udgives af SPEDITØRERNES RETSVÆRN, 

som er oprettet med henblik på at levere de juridiske 

ydelser, som speditionsbranchen efterspørger og behøver, 

og som indgår som en direkte værdiskabende parameter 

ved driften af en speditionsvirksomhed. 

Den korrekte dækning af speditørernes behov for 

rådgivning, kan alene opnås ved at kunne levere såvel i 

dybden som i bredden. Udover den specialiserede viden 

om speditionsrelaterede juridiske områder, som er 

forankret direkte i SPEDITØRERNES RETSVÆRN, har vi 

yderligere allieret os med full-service-kontoret 

Magnusson, som dækker alle retsområder, og har 

kontorer i hele Østersøregionen, samt med told-, moms- 

og afgiftsspecialiserede advokater fra advokatfirmaet 

Delacour Dania. Endvidere tilbydes fordelagtig inkasso via 

inkassobureauet Nordic Debt Collection.  

Vi rådgiver således i alle forhold med relation til 

speditionsbranchen – lige fra kontrakter over risk 

management og forsikring til told, moms og afgifter. 

Ring derfor kun ét sted: 70 13 12 14.  

SPEDITIONSRET vil udkomme kvartalsvis og indeholde 

artikler med aktuelle eller i øvrigt principielle juridiske 

emner og problemstillinger.  

God fornøjelse! 

Rasmus Køie, Advokat 

SÆRUDGAVE  
TIL DANSKE SPEDITØRERS 

FAGUDVALG TOLD OG 

MEDLEMMER AF TOLDNETVÆRK 

JUNI 2010 



 

NYE MOMSREGLER (FORTSAT) 

Den 1. januar 2010 trådte nye momsregler i kraft.  
 

Af advokat Merete Andersen, mea@delacourdania.dk 

Opfølgning og tilslutning fra SKAT 
 
Nærværende artikel har til formål overordnet at 
informere om indholdet af de nye momsregler, og 
udgør en opfølgning til min artikel i forrige 
Speditionsret (nr. 28) – idet ikke alle detaljer var 
endeligt afklaret af de danske skattemyndigheder, da 
forrige – foreløbige – artikel udkom. 
 
Nærværende artikel – inklusive skemaet nederst – har 
været forelagt SKAT, og SKAT har i den forbindelse 
tilsluttet sig indholdet. 
 
Reglerne har blandt andet indflydelse på 
speditørernes håndtering af moms i forbindelse med 
køb og salg af transportydelser. 
 
De nye regler har et vist sammenfald med den måde, 
hvorpå speditørerne håndterede moms ved salg af 
transportydelser tidligere. 
  
Der er dog også visse forskelle. 
 
Der skelnes overordnet mellem salg til virksomheder 
og salg til private. 
 
 
Salg til danske virksomheder 
 
Salg af transportydelser til danske kunder skal 1. 
januar 2010 altid belastes med dansk moms. 
 
Det gælder, uanset hvor transporten udføres. De nye 
regler adskiller sig herved væsentligt fra de tidligere 
regler for moms på transportydelser. 
 
Der skal derfor opkræves dansk moms af en transport 
udført mellem to danske virksomheder. Dette gælder, 
uanset om transporten udføres i Danmark, Tyskland 
eller USA. 
 
Der skal også opkræves dansk moms ved salg af 
transportydelser til danske kunder, når transporten 
foregår mellem forskellige lande. Der skal således 
opkræves dansk moms af transporter udført mellem 

Danmark og Tyskland, mellem Italien og Tyskland samt 
mellem Kina og USA. 
 
Der skal ikke opkræves dansk moms, hvis transporten 
mellem lande har tilknytning til enten en eksport eller 
import af varer mellem EU og tredjeland, f.eks. Norge. 
For så vidt angår import, er det en betingelse for 
momsfritagelse, at værdien af transportydelsen enten 
medregnes ved opgørelsen af varens momsgrundlag, 
eller at den importerede vare befinder sig under en 
særlig suspensionsordning. 
 
Transporten vil i disse tilfælde være fritaget for moms. 
 
Salg til udenlandske virksomheder 
 
Der skal ikke opkræves dansk moms ved salg af 
transportydelser til udenlandske kunder. 
 
Det gælder, uanset hvor transporten udføres, det vil 
sige, uanset om transporten udføres i Danmark, 
Sverige eller USA, eller om transporten udføres 
mellem Sverige og USA eller mellem USA og Kina osv. 
 
Den danske transportør har i stedet en række 
administrative pligter i forbindelse med salg af 
transportydelser til udenlandske virksomheder. 
 
Ved salg af transportydelser til kunder i andre EU-
lande har transportøren pligt til at angive købers 
momsnummer på fakturaen, samt angive at der er tale 
om et salg undergivet omvendt betalingspligt. 
Herudover har transportøren pligt til at kontrollere 
gyldigheden af købers momsnummer. Kontrol kan 
foretages på SKATs hjemmeside under virksomheder/ 
tast selv. 
 
Endelig har transportøren pligt til at angive samtlige 
salg til EU-kunder på en listeangivelse til SKAT. 
Indberetningen skal ske månedligt – dog først fra 
2011. Indberetningerne foretages indtil da kvartalsvist. 
Listeangivelsen kan findes på SKATs hjemmeside, 
www.skat.dk, under virksomheder/tast selv. 
 



Ved salg af transportydelser til kunder uden for EU har 
transportøren også pligt til at kontrollere kundens 
status. 
 
Kontrollen skal bestå i: 

• indhentning af momsnummer eller lignende 
identifikationsnummer tildelt kunde af 
etableringslandet eller anden relevant 
information i form af f.eks. udskrift fra enhver 
relevant hjemmeside,  

• oplysninger fra de relevante 
skattemyndigheder i kundens etablerings-
land, som bekræfter at kunden er en 
afgiftspligtig person,  

• kundens ordreseddel med firmaadresse og 
registreringsnummer i handelsregistret eller 
en udskrift af kundens hjemmeside, for at 
bekræfte, at kunden udøver en økonomisk 
aktivitet.  

 
En attest, udstedt af kundens kompetente 
skattemyndigheder som bekræftelse på, at kunden er 
involveret i økonomiske aktivitet.  
 
For yderligere information om salg til kunder uden for 
EU henvises til momsvejledningen 2010 afsnit E.3.1.1., 
der findes på skats hjemmeside. 
 
Salg til private 
 
Reglerne for salg til private videreføres. Der vil derfor 
ikke være forskel på håndteringen af moms ved salg af 
transportydelser til private før og efter 1. januar 2010. 
 
Danske transportører skal som udgangspunkt opkræve 
dansk moms over for private kunder, såfremt 
transporten enten udføres eller opstartes i Danmark. 
 
Det gælder, uanset der er tale om private danske eller 
udenlandske kunder. 
 
Der skal for det første opkræves dansk moms, hvis 
transporten udføres i Danmark. 
 

Transport af varer mellem Århus og Ålborg for en 
norsk kunde vil derfor skulle pålægges dansk moms. 
 
Har den danske indenlandske transport imidlertid 
direkte tilknytning til en udførsel af varer fra EU, skal 
der ikke opkræves dansk moms af transporten.  
 
Føres varen fra Århus til Frederikshavn, via Ålborg, og 
umiddelbart herefter videre til Norge, skal der således 
ikke opkræves dansk moms af transportydelsen. 
 
For så vidt angår import, er det endnu engang en 
betingelse for momsfritagelse, at værdien af 
transportydelsen enten medregnes ved opgørelsen af 
varens momsgrundlag, eller at den importerede vare 
befinder sig under en særlig suspensionsordning. 
SKAT har udsendt en vejledning om de nye regler. 
Ifølge vejledningen skal der opkræves dansk moms 
ved transport af varer til og fra tredjelande, det vil sige 
i forbindelse med eksport og import. Der skal ifølge 
SKAT ved opkrævningen af moms henses til den 
tilbagelagte strækning i Danmark. SKATs vejledning er 
forkert på dette punkt. Transportydelser er fortsat 
momsfritaget, når der er tale om transport knyttet til 
en import eller eksport af varer, forudsat de ovenfor 
omtalte betingelser er opfyldt. 
 
Ud over transporter udført i Danmark skal der også 
opkræves dansk moms af alle EU-transporter, som har 
afgangssted i Danmark. 
En EU-transport er en transport mellem to lande i EU. 
 
Transport af varer mellem Ålborg og Hamborg har 
afgangssted i Danmark og skal derfor pålægges dansk 
moms. 
 
Er der derimod tale om en transport af varer fra 
Hamborg til London, vil der ikke skulle opkræves dansk 
moms. Transporten har i denne situation ikke 
afgangssted i Danmark. 
 
Ovenstående regler gælder udelukkende ved salg til 
private. 
 

 

 



Skematisk oversigt – nye momsregler (gældende for danske speditionsvirksomheder):

Kundens 
etableringssted 

Transport 
fra 

Transport til 

DK DK DK 
DK DK EU 

DK DK Tredjeland 
DK EU DK 

DK EU EU 
DK EU Tredjeland 

DK Tredjeland DK 
DK Tredjeland EU 

DK Tredjeland Tredjeland 
EU DK DK 

EU DK EU 

EU DK Tredjeland 

EU EU DK 

EU EU EU 

EU EU Tredjeland 

EU Tredjeland  DK 

EU Tredjeland EU 

EU Tredjeland Tredjeland 

Tredjeland DK DK 

Tredjeland DK EU 
Tredjeland DK Tredjeland 
Tredjeland EU DK 

Tredjeland EU EU 
Tredjeland EU Tredjeland 

Tredjeland Tredjeland DK 
Tredjeland Tredjeland EU 

Tredjeland Tredjeland Tredjeland 
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nye momsregler (gældende for danske speditionsvirksomheder):

Dansk moms Listeangivelse Fakturatekst

Ja Nej Dansk moms
Ja Nej Dansk moms

Nej Nej Ikke dansk moms
Ja Nej Dansk moms

Ja Nej Dansk moms
Nej Nej Ikke dansk moms Ikke dansk 

moms 

Nej Nej Ikke dansk moms
Nej Nej Ikke dansk moms

Ja Nej Dansk moms
Nej Ja Reverse charge + kundens 

momsnummer
Nej Ja Reverse charge + kundens 

momsnummer

Nej Nej (krav at transporten er 
fritaget i kundens land) 

Reverse charge + kundens 
momsnummer

Nej Ja Reverse charge + kundens 
momsnummer

Nej Ja Reverse charge + kundens 
momsnummer

Nej Nej (krav at transporten er 
fritaget i kundens land) 

Reverse charge + kundens 
momsnummer

Nej Nej (krav at transporten er 
fritaget i kundens land) 

Reverse charge + kundens 
momsnummer

Nej Nej (krav at transporten er 
fritaget i kundens land) 

Reverse charge + 
momsnummer

Nej Ja Reverse charge + kundens 
momsnummer

Nej Ja Ikke dansk moms

Nej Nej Ikke dansk moms
Nej Nej Ikke dansk moms
Nej Nej Ikke dansk moms

Nej Nej Ikke dansk moms
Nej Nej Ikke dansk moms

Nej Nej Ikke dansk moms
Nej Nej Ikke dansk moms

Nej Nej Ikke dansk moms

 

 

 

                                                

nye momsregler (gældende for danske speditionsvirksomheder): 

Fakturatekst Rubrik 

Dansk moms Nej 
Dansk moms Nej 

Ikke dansk moms C 
Dansk moms Nej 

Dansk moms Nej 
Ikke dansk moms Ikke dansk C 

dansk moms C 
Ikke dansk moms C 

Dansk moms Nej 
Reverse charge + kundens 
momsnummer 

B 

Reverse charge + kundens 
momsnummer 

B 

Reverse charge + kundens 
momsnummer 

C 

Reverse charge + kundens 
momsnummer 

B 

Reverse charge + kundens 
momsnummer 

B 

Reverse charge + kundens 
momsnummer 

C 

Reverse charge + kundens 
momsnummer 

C 

Reverse charge + kundens 
momsnummer 

C 

Reverse charge + kundens 
momsnummer 

B 

Ikke dansk moms C 

Ikke dansk moms C 
Ikke dansk moms C 
Ikke dansk moms C 

Ikke dansk moms C 
Ikke dansk moms C 

Ikke dansk moms C 
Ikke dansk moms C 

Ikke dansk moms C 
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RING KUN ÉT STED:  

70 13 12 14 
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