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RÅDETS DIREKTIV (EU) 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

Artikel 1
Ændringer af direktiv 2006/112/EF med virkning fra den 1. januar
2019
Med virkning fra den 1. januar 2019 foretages følgende ændringer i
direktiv 2006/112/EF:
1) Artikel 58 affattes således:
»Artikel 58
1.
Leveringsstedet for følgende tjenesteydelser til en ikkeafgifts
pligtig person er det sted, hvor denne person er etableret, har sin
bopæl eller sit sædvanlige opholdssted:
a) teleydelser
b) radio- og TV-spredningstjenester
c) elektronisk leverede tjenesteydelser, navnlig de i bilag II omhand
lede tjenesteydelser.
Når leverandøren af en ydelse og kunden kommunikerer via elek
tronisk post, betyder dette ikke i sig selv, at den leverede ydelse er
en elektronisk leveret tjenesteydelse.
2.
Stk. 1 finder ikke anvendelse, når følgende betingelser er
opfyldt:
a) leverandøren er etableret eller, i mangel af et etableringssted, har
sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i én medlemsstat, og
b) ydelser leveres til ikkeafgiftspligtige personer, der er etableret
eller har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlems
stat end den medlemsstat, der er omhandlet i litra a), og
c) den samlede værdi uden moms af de leveringer, der er omhandlet
i litra b), overstiger ikke i det indeværende kalenderår
10 000 EUR eller det hertil svarende beløb i national valuta, og
dette var ikke tilfældet i det foregående kalenderår.
3.
Når den tærskel, der er omhandlet i stk. 2, litra c), overskrides i
løbet af et kalenderår, anvendes stk. 1 fra dette tidspunkt.
4.
Den medlemsstat, hvor de leverandører, som er omhandlet i
stk. 2, er etableret eller, i mangel af et etableringssted, har deres
bopæl eller sædvanlige opholdssted, skal give disse leverandører
ret til at vælge, at leveringsstedet fastlægges i overensstemmelse
med stk. 1, og dette valg skal mindst gælde for en periode på to
kalenderår.
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5.
Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til overvåg
ning af den afgiftspligtige persons opfyldelse af de betingelser, der er
omhandlet i stk. 2, 3 og 4.
6.
Den tilsvarende værdi i national valuta af det beløb, der er
anført i stk. 2, litra c), beregnes ved at anvende den vekselkurs,
som Den Europæiske Centralbank offentliggør på datoen for
vedtagelse af Rådets direktiv (EU) 2017/2455 (*).
___________
(*) Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om
ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for
så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering
af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348 af 29.12.2017,
s. 7).«

2) Artikel 219a affattes således:
»Artikel 219a
1.
Fakturering foretages efter reglerne i den medlemsstat, hvor
leveringen af varer eller ydelser anses for at have fundet sted i
henhold til bestemmelserne i afsnit V.
2.

Uanset stk. 1 foretages fakturering efter følgende regler:

a) de gældende regler i den medlemsstat, hvor leverandøren har
etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller har et
fast forretningssted, hvorfra leveringen har fundet sted, eller, hvis
der ikke findes et sådant hjemsted eller fast forretningssted, den
medlemsstat, hvor leverandøren har sin bopæl eller sit sædvanlige
opholdssted, når:
i) leverandøren ikke er etableret i den medlemsstat, hvor leve
ringen af varer eller ydelser anses for at have fundet sted i
henhold til bestemmelserne i afsnit V, eller leveringen fore
tages uden medvirken af et forretningssted tilhørende leveran
døren i den pågældende medlemsstat, jf. artikel 192a, litra b),
og den betalingspligtige for momsen er den person, som
varerne eller ydelserne leveres til, medmindre kunden udsteder
fakturaen (selvfakturering)
ii) leveringen af varer eller ydelser anses for ikke at have fundet
sted i Fællesskabet i henhold til bestemmelserne i afsnit V
b) de gældende regler i den medlemsstat, hvor den leverandør, der
gør brug af en af de særordninger, der er omhandlet i afsnit XII,
kapitel 6, er registreret.
3.
Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse med forbehold
af artikel 244-248.«
3) Artikel 358a, nr. 1), affattes således:
»1) »afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Fællesskabet«: en
afgiftspligtig person, som hverken har etableret hjemstedet for
sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted på
Fællesskabets område«.
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4) Artikel 361, stk. 1, litra e), affattes således:

»e) en erklæring om, at vedkommende ikke har etableret hjemstedet
for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted
på Fællesskabets område.«

Artikel 2
Ændringer af direktiv 2006/112/EF med virkning fra den 1. januar
2021
Med virkning fra den 1. januar 2021 foretages følgende ændringer i
direktiv 2006/112/EF:

1) I artikel 14 tilføjes følgende stykke:

»4.

I dette direktiv forstås ved:

1) »fjernsalg af varer inden for Fællesskabet«: levering af varer,
der af leverandøren eller for dennes regning forsendes eller
transporteres, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker
ved transporten eller forsendelsen af varerne, fra en anden
medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten af
varerne til en kunde afsluttes, hvis følgende betingelser er
opfyldt:

a) Leveringen af varer finder sted til en afgiftspligtig person
eller en ikkeafgiftspligtig juridisk person, hvis erhvervelser
af varer inden for Fællesskabet ikke er momspligtige i
henhold til artikel 3, stk. 1, eller til enhver anden ikke
afgiftspligtig person.

b) De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer,
der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller
for hans regning efter montering eller installering.

2) »fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelan
de«: levering af varer, der af leverandøren eller for dennes
regning forsendes eller transporteres, herunder hvor leveran
døren indirekte medvirker ved transporten eller forsendelsen
af varerne, fra et tredjelandsområde eller et tredjeland til en
kunde i en medlemsstat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) Leveringen af varer finder sted til en afgiftspligtig person
eller en ikkeafgiftspligtig juridisk person, hvis erhvervelser
af varer inden for Fællesskabet ikke er momspligtige i
henhold til artikel 3, stk. 1, eller til enhver anden ikke
afgiftspligtig person.

b) De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer,
der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller
for hans regning efter montering eller installering.«
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2) Følgende artikel tilføjes:
»Artikel 14a
1.
Når en afgiftspligtig person ved hjælp af en elektronisk græn
seflade såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsva
rende midler formidler fjernsalg af varer indført fra tredjelands
områder eller tredjelande i forsendelser med en reel værdi, der
ikke overstiger 150 EUR, anses denne afgiftspligtige person for
selv at have modtaget og leveret disse varer.
2.
Når en afgiftspligtig person ved hjælp af en elektronisk græn
seflade såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsva
rende midler formidler levering af varer i Fællesskabet fra en
afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Fællesskabet, til en
ikkeafgiftspligtig person, anses den afgiftspligtige person, som
formidler leveringen, for selv at have modtaget og leveret disse
varer.«
3) Artikel 33 affattes således:
»Artikel 33
Uanset artikel 32
a) anses leveringsstedet for fjernsalg af varer inden for Fælles
skabet for at være det sted, hvor varerne befinder sig, når
forsendelsen eller transporten af varerne til kunden afsluttes
b) anses leveringsstedet for fjernsalg af varer indført fra tredje
landsområder eller tredjelande til en anden medlemsstat end
den, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til kunden
afsluttes, for at være det sted, hvor varerne befinder sig, når
forsendelsen eller transporten af varerne til kunden afsluttes
c) anses leveringsstedet for fjernsalg af varer indført fra tredje
landsområder eller tredjelande til den medlemsstat, hvor forsen
delsen eller transporten af varerne til kunden afsluttes, for at
være i denne medlemsstat, forudsat at momsangivelse for
disse varer foretages i henhold til særordningen i afsnit XII,
kapitel 6, afdeling 4.«
4) Artikel 34 udgår.
5) Artikel 35 affattes således:
»Artikel 35
Bestemmelserne i artikel 33 finder ikke anvendelse på leveringer af
brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
som defineret i artikel 311, stk. 1, nr. 1)-4), eller på leveringer af
brugte transportmidler som defineret i artikel 327, stk. 3, der
pålægges moms i henhold til de gældende særordninger på områ
det.«
6) I artikel 58 udgår stk. 2-6.
7) I afsnit V indsættes følgende kapitel:
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»KAPITEL 3a

Tærskel for afgiftspligtige personer, der leverer varer omfattet af
artikel 33, litra a, og tjenesteydelser omfattet af artikel 58
Artikel 59c
1.
Artikel 33, litra a, og artikel 58 finder ikke anvendelse, når
følgende betingelser er opfyldt:

a) leverandøren er etableret eller, i mangel af et etableringssted, har
sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i én medlemsstat,

b) ydelser leveres til ikkeafgiftspligtige personer, der er etableret
eller har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden
medlemsstat end den medlemsstat, der er omhandlet i litra a),
eller varerne forsendes eller transporteres til en anden medlems
stat end den medlemsstat, der er omhandlet i litra a), og

c) den samlede værdi uden moms af de leveringer, der er
omhandlet i litra b), overstiger ikke i det indeværende kalenderår
10 000 EUR eller det hertil svarende beløb i national valuta,
hvilket heller ikke var tilfældet i det foregående kalenderår.

2.
Når den tærskel, der er omhandlet i stk. 1, litra c), overskrides
i løbet af et kalenderår, anvendes artikel 33, litra a), og artikel 58
fra dette tidspunkt.

3.
Den medlemsstat, på hvis område varerne befinder sig, når
forsendelsen eller transporten påbegyndes, eller hvor de afgiftsplig
tige personer, der leverer teleydelser, radio- og TV-spredningstje
nester og elektronisk leverede tjenesteydelser, er etableret, giver de
afgiftspligtige personer, der foretager leveringer, der kan omfattes af
bestemmelserne i stk. 1, ret til at vælge, at leveringsstedet fast
lægges i overensstemmelse med artikel 33, litra a), og artikel 58,
og dette valg skal mindst gælde for en periode på to kalenderår.

4.
Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til overvåg
ning af den afgiftspligtige persons opfyldelse af de betingelser, der
er omhandlet i stk. 1, 2 og 3.

5.
Den tilsvarende værdi i national valuta af det beløb, der er
omhandlet i stk. 1, litra c), beregnes ved at anvende den vekselkurs,
som Den Europæiske Centralbank offentliggør på datoen for
vedtagelse af direktiv (EU) 2017/2455.«

8) Følgende artikel tilføjes:

»Artikel 66a
Uanset artikel 63, 64 og 65 indtræder afgiftspligten og forfalder
momsen på det tidspunkt, hvor betaling modtages, for så vidt angår
leveringer af varer, for hvilke momsen skal betales af den person,
som formidler leveringen i henhold til artikel 14a.«
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9) I artikel 143, stk. 1, indsættes følgende litra:
»ca) indførsel af varer, når moms skal angives i henhold til særord
ningen i afsnit XII, kapitel 6, afdeling 4, og når det individu
elle momsregistreringsnummer til anvendelsen af særordnin
gen, som er tildelt leverandøren eller den formidler, der
handler på vedkommendes vegne, i henhold til artikel 369q,
senest ved indgivelsen af indførselsangivelsen er blevet oplyst
til det kompetente toldsted i indførselsmedlemsstaten«.
10) Artikel 220, stk. 1, nr. 2), affattes således:
▼C4
»2) for levering af varer omhandlet i artikel 33, litra a), undtagen
når en afgiftspligtig person gør brug af særordningen i afsnit
XII, kapitel 6, afdeling 3«.
▼B
11) Følgende artikel tilføjes:
»Artikel 242a
1.
Når en afgiftspligtig person ved hjælp af en elektronisk græn
seflade såsom en markedsplads, platform, portal eller tilsvarende
facilitet formidler levering af varer eller ydelser til ikkeafgiftsplig
tige personer i Fællesskabet i overensstemmelse med bestemmel
serne i afsnit V, er den afgiftspligtige person, som formidler leve
ringen, forpligtet til at føre regnskab over de pågældende leverin
ger. Sådanne regnskaber skal være tilstrækkeligt detaljerede til, at
skattemyndighederne i de medlemsstater, hvor de pågældende leve
ringer er afgiftspligtige, kan kontrollere, om momsen er bogført
korrekt.
2.
De i stk. 1 omhandlede regnskaber skal efter anmodning gøres
elektronisk tilgængelige for de berørte medlemsstater.
Sådanne regnskaber skal opbevares i en periode på ti år fra
udgangen af det år, hvor en transaktion blev foretaget.«
12) Overskriften til afsnit XII, kapitel 6, affattes således:
»Særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer tjenestey
delser til ikkeafgiftspligtige personer eller foretager fjernsalg af
varer«.
13) I artikel 358 udgår nr. 1), 2) og 3).
14) Overskriften til afsnit XII, kapitel 6, afdeling 2 affattes således:
»Særordning for tjenesteydelser leveret af afgiftspligtige personer,
som ikke er etableret i Fællesskabet«.
15) I artikel 358a tilføjes følgende nr.:
»3) »forbrugsmedlemsstat«: den medlemsstat, hvor leveringen af
tjenesteydelser anses for at finde sted i henhold til afsnit V,
kapitel 3.«

02017L2455 — DA — 29.12.2017 — 000.003 — 8
▼B
16) Artikel 359 affattes således:
»Artikel 359
Medlemsstaterne tillader en afgiftspligtig person, der ikke er etab
leret i Fællesskabet, og som leverer tjenesteydelser til en ikke
afgiftspligtig person, der er etableret eller har sin bopæl eller sit
sædvanlige opholdssted i en medlemsstat, at anvende denne særord
ning. Denne ordning finder anvendelse på alle tjenesteydelser, der
leveres på denne måde inden for Fællesskabet.«
17) Artikel 362 affattes således:
»Artikel 362
Identifikationsmedlemsstaten tildeler den afgiftspligtige person, der
ikke er etableret i Fællesskabet, et individuelt momsregistrerings
nummer til anvendelsen af denne særordning og meddeler vedkom
mende dette nummer elektronisk. På grundlag af de oplysninger,
der anvendes til denne identifikation, kan forbrugsmedlemsstaterne
anvende deres egne identifikationssystemer.«
18) Artikel 363, litra a), affattes således:
»a) hvis vedkommende meddeler den pågældende medlemsstat, at
vedkommende ikke længere leverer tjenesteydelser, der er
omfattet af denne særordning«.
19) Artikel 364 og 365 affattes således:
»Artikel 364
En afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Fællesskabet, og
som gør brug af denne særordning, indsender en momsangivelse
elektronisk til identifikationsmedlemsstaten for hvert kalenderkvar
tal, uanset om der er leveret tjenesteydelser omfattet af denne
særordning eller ej. Momsangivelsen skal indsendes inden
udgangen af den måned, der følger efter udgangen af den afgifts
periode, som angivelsen vedrører.

Artikel 365
Momsangivelsen skal indeholde det individuelle momsregistrerings
nummer til anvendelsen af denne særordning samt for hver enkelt
forbrugsmedlemsstat, hvor der skal betales moms, den samlede
værdi uden moms af de leveringer af tjenesteydelser omfattet af
denne særordning, der er foretaget i afgiftsperioden, og det
samlede tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter sats. Også de gældende
momssatser og det samlede skyldige afgiftsbeløb skal anføres i
angivelsen.
Såfremt det er nødvendigt at foretage ændringer af momsangivelsen
efter indsendelsen, medtages sådanne ændringer i en efterfølgende
angivelse senest tre år efter den dato, hvor den oprindelige angi
velse skulle indsendes i henhold til artikel 364. Denne efterfølgende
momsangivelse skal angive den relevante forbrugsmedlemsstat,
afgiftsperioden og det momsbeløb, der skal ændres.«
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20) Artikel 368 affattes således:
»Artikel 368
En afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Fællesskabet, og
som gør brug af denne særordning, kan ikke foretage fradrag af
momsbeløb i henhold til artikel 168. Uanset artikel 1, nr. 1), i
direktiv 86/560/EØF får denne afgiftspligtige person tilbagebetalt
moms i overensstemmelse med nævnte direktiv. Artikel 2, stk. 2
og 3, og artikel 4, stk. 2, i direktiv 86/560/EØF finder ikke anven
delse på tilbagebetaling i forbindelse med tjenesteydelser, der er
omfattet af denne særordning.

Hvis en afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning,
kræves registreret i en medlemsstat for virksomhed, der ikke er
omfattet af særordningen, skal vedkommende fradrage moms
opkrævet i den pågældende medlemsstat vedrørende sin afgiftsplig
tige virksomhed omfattet af særordningen i den momsangivelse, der
skal indgives efter dette direktivs artikel 250.«

21) Overskriften til afsnit XII, kapitel 6, afdeling 3 affattes således:

»Særordning for fjernsalg af varer inden for Fællesskabet og for
tjenesteydelser leveret af afgiftspligtige personer, som er etableret i
Fællesskabet, men ikke i forbrugsmedlemsstaten«.
22) I artikel 369a tilføjes følgende nr.:

»3) »forbrugsmedlemsstat«: den medlemsstat, hvor leveringen af
tjenesteydelser anses for at have fundet sted i henhold til
afsnit V, kapitel 3, eller, i tilfælde af fjernsalg af varer inden
for Fællesskabet, den medlemsstat, hvor forsendelsen eller
transporten af varerne til kunden afsluttes.«

23) Artikel 369b og 369c affattes således:

»Artikel 369b
Medlemsstaterne tillader en afgiftspligtig person, der foretager
fjernsalg af varer inden for Fællesskabet, og en afgiftspligtig
person, der ikke er etableret i forbrugsmedlemsstaten, og som
leverer tjenesteydelser til en ikkeafgiftspligtig person, at anvende
denne særordning. Denne særordning finder anvendelse på alle
varer og tjenesteydelser, der leveres på denne måde inden for
Fællesskabet.

Artikel 369c
En afgiftspligtig person skal til identifikationsmedlemsstaten
anmelde påbegyndelse og ophør af sin afgiftspligtige virksomhed
omfattet af denne særordning og ændringer i denne virksomhed,
som gør, at vedkommende ikke længere opfylder betingelserne
for at gøre brug af særordningen. Denne anmeldelse skal foretages
elektronisk.«
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24) Artikel 369e ændres således:
a) Indledningen affattes således:
»Identifikationsmedlemsstaten udelukker en afgiftspligtig person
fra særordningen i følgende tilfælde:«
b) Litra a) affattes således:
»a) hvis vedkommende meddeler, at vedkommende ikke
længere foretager fjernsalg af varer inden for Fællesskabet
og ikke længere leverer tjenesteydelser omfattet af denne
særordning«.
25) Artikel 369f og 369g affattes således:
»Artikel 369f
En afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning, skal
indsende en momsangivelse elektronisk til identifikationsmedlems
staten for hvert kalenderkvartal, uanset om der er foretaget fjernsalg
af varer inden for Fællesskabet eller leveret tjenesteydelser omfattet
af denne særordning eller ej. Momsangivelsen skal indsendes inden
udgangen af den måned, der følger efter udgangen af den afgifts
periode, som angivelsen vedrører.

Artikel 369g
1.
Momsangivelsen skal indeholde det i artikel 369d nævnte
momsregistreringsnummer og for hver forbrugsmedlemsstat, hvor
der skal betales moms, vise den samlede værdi uden moms af
fjernsalg af varer inden for Fællesskabet og af leveringer af tjene
steydelser omfattet af denne særordning, der er foretaget i afgifts
perioden, og det samlede tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter sats.
Også de gældende momssatser og det samlede skyldige afgiftsbeløb
skal anføres i angivelsen. Momsangivelsen skal også indeholde
ændringer, som vedrører tidligere afgiftsperioder, jf. stk. 4.
2.
Når varer i forbindelse med fjernsalg af varer inden for
Fællesskabet omfattet af denne særordning forsendes eller transpor
teres fra andre medlemsstater end identifikationsmedlemsstaten, skal
momsangivelsen også indeholde den samlede værdi af sådanne salg
for hver medlemsstat, hvorfra varerne er forsendt eller transporteret,
samt det individuelle momsregistreringsnummer eller det skatteregi
streringsnummer, som hver af disse medlemsstater har tildelt.
Momsangivelsen skal indeholde disse oplysninger for hver
medlemsstat ud over identifikationsmedlemsstaten opdelt efter
forbrugsmedlemsstat.
3.
Når den afgiftspligtige person, der leverer tjenesteydelser
omfattet af denne særordning, har et eller flere faste forretnings
steder, som ikke befinder sig i identifikationsmedlemsstaten, og
hvorfra tjenesteydelserne leveres, skal momsangivelsen også inde
holde den samlede værdi af disse tjenesteydelser for hver medlems
stat, hvor personen har et forretningssted, sammen med det indivi
duelle momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummeret
for dette forretningssted opdelt efter forbrugsmedlemsstat.
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4.
Såfremt det er nødvendigt at foretage ændringer af momsangi
velsen efter indsendelsen, medtages sådanne ændringer i en efter
følgende angivelse indenfor tre år efter den dato, hvor den oprinde
lige angivelse skulle indsendes i henhold til artikel 369f. Denne
efterfølgende momsangivelse skal angive den relevante forbrugs
medlemsstat, afgiftsperioden og det momsbeløb, der skal ændres.«

26) Artikel 369h, stk. 1, andet afsnit, andet punktum, affattes således:

»Hvis leveringerne er foretaget i andre valutaer, anvender den
afgiftspligtige person, som gør brug af denne særordning, valuta
kursen på den sidste dag i afgiftsperioden, når momsangivelsen
udfærdiges.«

27) Artikel 369i, stk. 1, affattes således:

»En afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning, indbe
taler momsen under henvisning til den relevante momsangivelse
senest ved udløbet af fristen for indsendelse af angivelsen.«

28) Artikel 369j affattes således:

»Artikel 369j
En afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning, kan for
så vidt angår vedkommendes afgiftspligtige virksomhed omfattet af
denne særordning ikke foretage fradrag af moms opkrævet i
forbrugsmedlemsstaten i henhold til artikel 168. Uanset artikel 2,
nr. 1), artikel 3 og artikel 8, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/9/EF får
denne afgiftspligtige person tilbagebetalt moms i overensstemmelse
med nævnte direktiv.

Hvis en afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning,
kræves registreret i en medlemsstat for virksomhed, der ikke er
omfattet af denne særordning, skal vedkommende fradrage moms
opkrævet i den pågældende medlemsstat vedrørende sin afgiftsplig
tige virksomhed omfattet af denne særordning i den momsangi
velse, der skal indgives efter dette direktivs artikel 250.«

29) Artikel 369k, stk. 1, affattes således:

»1.
En afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning,
skal føre regnskab over de transaktioner, der er omfattet af denne
særordning. Dette regnskab skal være tilstrækkeligt detaljeret til, at
forbrugsmedlemsstatens skattemyndigheder kan fastslå, at momsan
givelsen er korrekt.«

30) I afsnit XII, kapitel 6, tilføjes følgende afdeling:
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»AFDELING 4

Særordning for fjernsalg af varer indført fra
tredjelandsområder eller tredjelande
Artikel 369l
I denne afdeling omfatter fjernsalg af varer indført fra tredjelands
områder eller tredjelande kun varer, undtagen punktafgiftspligtige
varer, i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger
150 EUR.
I denne afdeling og med forbehold af andre fællesskabsbestem
melser forstås ved:
1) »afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Fællesskabet«: en
afgiftspligtig person, som hverken har etableret hjemstedet for
sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted på
Fællesskabets område
2) »formidler«: en person, der er etableret i Fællesskabet og af den
afgiftspligtige person, der foretager fjernsalg af varer indført fra
tredjelandsområder eller tredjelande, er udpeget til at være beta
lingspligtig for momsen og opfylde de forpligtelser, der er fast
lagt i denne særordning, i den afgiftspligtige persons navn og på
dennes vegne
3) »identifikationsmedlemsstat«:
a) hvis den afgiftspligtige person ikke er etableret i Fællesska
bet, den medlemsstat, hvor vedkommende vælger at blive
registreret
b) hvis den afgiftspligtige person har etableret sin økonomiske
virksomhed uden for Fællesskabet, men har et eller flere
faste forretningssteder deri, den medlemsstat med et fast
forretningssted, hvor den afgiftspligtige person angiver at
ville gøre brug af denne særordning
c) hvis den afgiftspligtige person har etableret sin økonomiske
virksomhed i en medlemsstat, denne medlemsstat
d) hvis formidleren har etableret sin økonomiske virksomhed i
en medlemsstat, denne medlemsstat
e) hvis formidleren har etableret sin økonomiske virksomhed
uden for Fællesskabet, men har et eller flere faste forret
ningssteder deri, den medlemsstat med et fast forretnings
sted, hvor formidleren angiver at ville gøre brug af denne
særordning.
I forbindelse med litra b) og e) gælder, at hvis den afgiftsplig
tige person eller formidleren har mere end ét fast forretningssted
i Fællesskabet, er vedkommende bundet af beslutningen om at
angive etableringsmedlemsstaten for det pågældende kalenderår
og de to efterfølgende kalenderår
4) »forbrugsmedlemsstat«: den medlemsstat, hvor forsendelsen
eller transporten af varerne til kunden afsluttes.
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Artikel 369m
1.
Medlemsstaterne tillader følgende afgiftspligtige personer,
som foretager fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder
eller tredjelande, at gøre brug af denne særordning:

a) enhver afgiftspligtig person, der er etableret i Fællesskabet, og
som foretager fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder
eller tredjelande

b) enhver afgiftspligtig person, uanset om denne er etableret i
Fællesskabet eller ej, som foretager fjernsalg af varer indført
fra tredjelandsområder eller tredjelande, og som er repræsenteret
ved en formidler, der er etableret i Fællesskabet

c) enhver afgiftspligtig person, der er etableret i et tredjeland, med
hvilket Unionen har indgået en aftale om gensidig bistand
svarende til reglerne i Rådets direktiv 2010/24/EU (*) og
forordning (EU) nr. 904/2010, og som foretager fjernsalg af
varer fra dette tredjeland.

Disse afgiftspligtige personer skal anvende denne særordning på
alle deres fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller
tredjelande.

2.
Med henblik på stk. 1, litra b), kan ingen afgiftspligtig person
udpege mere end én formidler på samme tid.

3.
Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt med opstil
ling af en liste over de tredjelande, som er omhandlet i stk. 1, litra
c). Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med
den undersøgelsesprocedure, som er omhandlet i artikel 5 i forord
ning (EU) nr. 182/2011, og med henblik herpå er udvalget det
udvalg, der er nedsat ved artikel 58 i forordning (EU) nr. 904/2010.

Artikel 369n
For så vidt angår fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder
eller tredjelande, for hvilke moms angives i henhold til denne
særordning, indtræder afgiftspligten og forfalder momsen på leve
ringstidspunktet. Varerne anses for at være leveret på det tidspunkt,
hvor betalingen modtages.

Artikel 369o
En afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning, eller en
formidler, der handler på vedkommendes vegne, skal til identifika
tionsmedlemsstaten anmelde påbegyndelse og ophør af sin virk
somhed i henhold til denne særordning og ændringer i denne virk
somhed, som gør, at vedkommende ikke længere opfylder betingel
serne for at gøre brug af særordningen. Denne anmeldelse skal
foretages elektronisk.
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Artikel 369p
1.
De oplysninger, som en afgiftspligtig person, der ikke gør
brug af en formidler, skal meddele identifikationsmedlemsstaten,
inden vedkommende påbegynder brugen af denne særordning,
omfatter følgende:
a) navn
b) postadresse
c) elektronisk adresse og websteder
d) momsregistreringsnummer eller nationalt skattenummer.
2.
De oplysninger, som formidleren skal meddele identifikations
medlemsstaten, inden vedkommende påbegynder brugen af denne
særordning på vegne af en afgiftspligtig person, omfatter følgende:
a) navn
b) postadresse
c) elektronisk adresse
d) momsregistreringsnummer.
3.
De oplysninger, som formidleren skal meddele identifikations
medlemsstaten for hver afgiftspligtig person, som vedkommende
repræsenterer, inden den afgiftspligtige person påbegynder brugen
af denne særordning, omfatter følgende:
a) navn
b) postadresse
c) elektronisk adresse og websteder
d) momsregistreringsnummer eller nationalt skattenummer
▼C3
e) pågældendes individuelle momsregistreringsnummer, der er
tildelt i overensstemmelse med artikel 369q, stk. 2.
▼B
4.
Enhver afgiftspligtig person, der gør brug af denne særord
ning, eller, hvis det er relevant, dennes formidler skal underrette
identifikationsmedlemsstaten om eventuelle ændringer af de
meddelte oplysninger.
Artikel 369q
1.
Identifikationsmedlemsstaten tildeler den afgiftspligtige
person, som gør brug af denne særordning, et individuelt moms
registreringsnummer til anvendelsen af særordningen og meddeler
vedkommende dette nummer elektronisk.
2.
Identifikationsmedlemsstaten tildeler en formidler et indivi
duelt registreringsnummer og meddeler vedkommende dette
nummer elektronisk.
3.
Identifikationsmedlemsstaten tildeler formidleren et indivi
duelt momsregistreringsnummer til anvendelsen af denne særord
ning for hver afgiftspligtig person, som vedkommende er udpeget
for.
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4.
Det momsregistreringsnummer, der er tildelt i henhold til stk.
1, 2 og 3, anvendes kun med henblik på denne særordning.

Artikel 369r
1.
Identifikationsmedlemsstaten sletter en afgiftspligtig person,
der ikke gør brug af en formidler, fra identifikationsregisteret i
følgende tilfælde:
a) hvis personen til identifikationsmedlemsstaten meddeler, at
vedkommende ikke længere foretager fjernsalg af varer indført
fra tredjelandsområder eller tredjelande
b) hvis det på anden måde må antages, at vedkommendes afgifts
pligtige virksomhed med fjernsalg af varer indført fra tredje
landsområder eller tredjelande er ophørt
c) hvis personen ikke længere opfylder betingelserne for at gøre
brug af denne særordning
d) hvis personen gang på gang undlader at følge reglerne for denne
særordning.
2.
Identifikationsmedlemsstaten sletter formidleren fra identifika
tionsregisteret i følgende tilfælde:
a) hvis vedkommende i en periode på to på hinanden følgende
kalenderkvartaler ikke har fungeret som formidler på vegne af
en afgiftspligtig person, der gør brug af denne særordning
b) hvis vedkommende ikke længere opfylder de øvrige betingelser
for at fungere som formidler
c) hvis vedkommende gang på gang undlader at følge reglerne for
denne særordning.
3.
Identifikationsmedlemsstaten sletter en afgiftspligtig person,
der er repræsenteret ved en formidler, fra identifikationsregisteret
i følgende tilfælde:
a) hvis formidleren meddeler identifikationsmedlemsstaten, at
denne afgiftspligtige person ikke længere foretager fjernsalg af
varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelande
b) hvis det på anden måde må antages, at denne afgiftspligtige
persons afgiftspligtige virksomhed med fjernsalg af varer
indført fra tredjelandsområder eller tredjelande er ophørt
c) hvis denne afgiftspligtige person ikke længere opfylder betingel
serne for at gøre brug af denne særordning
d) hvis denne afgiftspligtige person gang på gang undlader at følge
reglerne for denne særordning
e) hvis formidleren meddeler identifikationsmedlemsstaten, at
vedkommende ikke længere repræsenterer denne afgiftspligtige
person.
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Artikel 369s
En afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning, eller
dennes formidler skal for hver måned indsende en momsangivelse
elektronisk til identifikationsmedlemsstaten, uanset om der er fore
taget fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredje
lande eller ej. Momsangivelsen skal indsendes inden udgangen af
den måned, der følger efter udgangen af den afgiftsperiode, som
angivelsen vedrører.
Skal en momsangivelse indsendes i overensstemmelse med første
afsnit, må medlemsstaterne ikke med henblik på moms pålægge
yderligere forpligtelser eller andre formaliteter ved indførsel.

Artikel 369t
1.
Momsangivelsen skal indeholde det i artikel 369q nævnte
momsregistreringsnummer og for hver forbrugsmedlemsstat, hvor
der skal betales moms, vise den samlede værdi uden moms af de
fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelande,
for hvilke moms er forfaldet i afgiftsperioden, og det samlede
tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter sats. Også de gældende moms
satser og det samlede skyldige afgiftsbeløb skal anføres i
angivelsen.
2.
Såfremt det er nødvendigt at foretage ændringer af momsangi
velsen efter indsendelsen, medtages sådanne ændringer i en efter
følgende angivelse indenfor tre år efter den dato, hvor den oprinde
lige angivelse skulle indgives i henhold til artikel 369s. Denne
efterfølgende momsangivelse skal angive den relevante forbrugs
medlemsstat, afgiftsperioden og det momsbeløb, der skal ændres.

Artikel 369u
1.

Momsangivelsen udfærdiges i euro.

Medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, kan kræve, at
momsangivelsen udfærdiges i deres nationale valuta. Hvis leve
ringer er foretaget i andre valutaer, anvender den afgiftspligtige
person, som gør brug af denne særordning, eller hans formidler
valutakursen på den sidste dag i afgiftsperioden, når momsangi
velsen udfærdiges.
2.
Omregning sker ved anvendelse af de valutakurser, som Den
Europæiske Centralbank har offentliggjort for den pågældende dag,
eller, hvis der ikke har været nogen offentliggørelse den dag, den
næste offentliggørelsesdag.

Artikel 369v
En afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning, eller
dennes formidler indbetaler momsen under henvisning til den rele
vante momsangivelse senest ved udløbet af fristen for indsendelse
af angivelsen.
Betaling sker til en bankkonto denomineret i euro, der er udpeget af
identifikationsmedlemsstaten. Medlemsstater, der ikke har indført
euroen, kan kræve, at betaling sker til en bankkonto denomineret
i deres egen valuta.
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Artikel 369w
En afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning, kan for
så vidt angår vedkommendes afgiftspligtige virksomhed omfattet af
denne særordning ikke foretage fradrag af moms opkrævet i
forbrugsmedlemsstaten i henhold til artikel 168. Uanset artikel 1,
nr. 1), i direktiv 86/560/EØF og artikel 2, nr. 1), og artikel 3 i
direktiv 2008/9/EF får denne afgiftspligtige person tilbagebetalt
moms i overensstemmelse med nævnte direktiver. Artikel 2, stk.
2 og 3, og artikel 4, stk. 2, i direktiv 86/560/EØF finder ikke
anvendelse på tilbagebetaling i forbindelse med varer, der er
omfattet af denne særordning.
Hvis en afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning,
kræves registreret i en medlemsstat for virksomhed, der ikke er
omfattet af denne særordning, skal personen fradrage moms
opkrævet i den pågældende medlemsstat vedrørende sin afgiftsplig
tige virksomhed omfattet af denne særordning i den momsangi
velse, der skal indgives efter dette direktivs artikel 250.

Artikel 369x
1.
En afgiftspligtig person, som gør brug af denne særordning,
skal føre regnskab over de transaktioner, der er omfattet af denne
særordning. En formidler skal føre regnskab for hver af de afgifts
pligtige personer, som vedkommende repræsenterer. Disse regn
skaber skal være tilstrækkeligt detaljerede til, at forbrugsmedlems
statens skattemyndigheder kan fastslå, at momsangivelsen er
korrekt.
2.
De i stk. 1 omhandlede regnskaber skal efter anmodning gøres
elektronisk tilgængelige for forbrugsmedlemsstaten og for
identifikationsmedlemsstaten.
Regnskaber skal opbevares i en periode på ti år fra udgangen af det
år, hvor en transaktion blev foretaget.
___________
(*) Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig
bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter,
afgifter og andre foranstaltninger (EUT L 84 af 31.3.2010,
s. 1).«

31) I afsnit XII tilføjes følgende kapitler:

»KAPITEL 7

Særordning for angivelse og betaling af moms ved indførsel
Artikel 369y
Hvis særordningen i kapitel 6, afdeling 4, ikke anvendes på
indførsel af varer, undtagen punktafgiftspligtige varer, i forsendelser
med en reel værdi, der ikke overstiger 150 EUR, tillader indførsels
medlemsstaten en person, der på vegne af den person, til hvem
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varerne er bestemt, frembyder varerne til toldmyndighederne på
Fællesskabets område, at gøre brug af en særordning for angivelse
og betaling af moms ved indførsel for så vidt angår varer, hvis
forsendelse eller transport afsluttes i denne medlemsstat.

Artikel 369z
1.

Ved anvendelsen af denne særordning gælder følgende:

a) Den person, til hvem varerne er bestemt, er betalingspligtig for
momsen.
b) Den person, der frembyder varerne til toldmyndighederne på
Fællesskabets område, opkræver momsen fra den person, til
hvem varerne er bestemt, og foretager betaling af denne moms.
2.
Medlemsstaterne fastsætter, at den person, der frembyder
varerne til toldmyndighederne på Fællesskabets område, træffer
passende foranstaltninger til at sikre, at den person, til hvem
varerne er bestemt, betaler den korrekte afgift.

Artikel 369za
Uanset artikel 94, stk. 2, kan medlemsstaterne fastsætte, at indfør
selsmedlemsstatens gældende normalsats for moms anvendes, når
der gøres brug af denne særordning.

Artikel 369zb
1.
Medlemsstaterne tillader, at moms opkrævet i henhold til
denne særordning meddeles elektronisk i en månedlig angivelse.
Angivelsen skal indeholde den samlede opkrævede moms i den
relevante kalendermåned.
2.
Medlemsstaterne stiller krav om, at den i stk. 1 omhandlede
moms betales senest ved udgangen af måneden efter indførslen.
3.
Personer, der gør brug af denne særordning, skal føre regn
skab over de transaktioner, der er omfattet af denne særordning, for
en periode fastlagt af indførselsmedlemsstaten. Dette regnskab skal
være tilstrækkeligt detaljeret til, at indførselsmedlemsstatens skatteeller toldmyndigheder kan fastslå, at den angivne moms er korrekt,
og regnskabet skal efter anmodning fra indførselsmedlemsstaten
gøres elektronisk tilgængeligt.

KAPITEL 8

Modværdier
Artikel 369zc
1.
Modværdien i national valuta af beløb i euro i forbindelse
med beløbet omhandlet i artikel 369l, stk. 1, og artikel 369y fast
sættes en gang om året. Dagkurserne den første hverdag i oktober
anvendes med virkning fra den 1. januar i det følgende år.
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2.
Medlemsstaterne kan afrunde det beløb i national valuta, der
opnås ved omregning af beløbene i euro.
3.
Medlemsstaterne kan bibeholde det beløb uændret, der gælder
på tidspunktet for den i stk. 1 omhandlede årlige justering, såfremt
omregningen af beløbet udtrykt i euro inden den i stk. 2 nævnte
afrunding medfører en ændring af beløbet udtrykt i national valuta
på under 5 % eller en nedsættelse af beløbet.«
Artikel 3
Ændring af direktiv 2009/132/EF
Med virkning fra den 1. januar 2021 udgår afsnit IV i direktiv
2009/132/EF.
Artikel 4
Gennemførelse
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december
2018 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at
efterkomme artikel 1. De meddeler straks Kommissionen teksten til
disse love og bestemmelser.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2020
de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efter
komme artikel 2 og 3. De meddeler straks Kommissionen teksten til
disse love og bestemmelser.
De anvender de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme
artikel 1, fra den 1. januar 2019.
De anvender de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme
artikel 2 og 3, fra den 1. januar 2021.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvis
ning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en
sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af
medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste
nationale love og bestemmelser, som de vedtager på det område, der er
omfattet af dette direktiv.
Artikel 5
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 6
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

