Told

Tjekliste for transport mellem
GB og EU efter Brexit
Tjeklisten indeholder de oplysninger, vi skal bruge for at
håndtere dine toldangivelser, når overgangsperioden efter
Brexit slutter den 31. december 2020.
Vi har udviklet en enkel automatisk toldløsning, så du kan opfylde
de krav, der kommer til at være i både GB og EU. Dette sikrer dig en
nemmere proces, så du kan fokusere på din forretning.
→ Gør dine fortoldninger hurtigere med vores løsning
og overhold samtidig alle regler.

Tjekliste



NØDVENDIGT
FULDMAGT

EORI NUMMER FOR MODTAGER
OG EORI NUMMER FOR
AFSENDER

EKSPORTANGIVELSE

FAKTURANUMMER OG VALUTA
TOLDTARIKNUMMER (HS KODE)
PÅ VARERNE
BESKRIVELSE AF VARER

MERE INFORMATION

NYTTIGE LINKS

• Skal kun udfyldes én gang

• At bemyndige Kuehne+Nagel til at handle som din
repræsentant ved udfærdigelse af toldangivelser
• Registrerings- og identifikationsnummeret for
erhvervsdrivende (EORI) er en forudsætning for
toldangivelse af varer i EU og GB

• Kontaktoplysninger på varemodtager i Storbritannien

GB selskab
EU selskab

• Hvis afsenderen selv opretter eksportangivelsen,
skal MRN-nummeret angives på eksportangivelsen (EAD),
der skal indsættes i transportordren. Chaufføren skal
have eksportledsagedokumentet
• Elektronisk kopi af fakturaen

• Toldafgifter og skat udregnes på
baggrund af værdien af varer og valuta
• Harmoniseret klassifikationskode for varerne

Liste over toldtarifnumre
på varer (HS koder)

• Udførlig beskrivelse af varerne
• Vægt og antal pakker/kolli

VARERNES VÆRDI

• Den pengemæssige værdi af varer og valuta
for at beregne toldafgifter og moms

INCOTERMS

• Aftal Incoterms med dine forretningspartnere, da disse
betingelser definerer, hvem der er ansvarlig for
toldangivelse og dermed forbundne udgifter
• Border Operating Model beskriver import til GB.
Det skal igangsættes inden eksport fra EU.

GB IMPORTPROCEDURE:
FULD ANGIVELSE ELLER CFSP
FREMGANGSMÅDE

• Informér os om fremgangsmåden: fuld importangivelse (indgangsnummer 'ENO' er krævet
for at få adgang til GB) eller CFSP servitutten
(importørens EORI nummer)
• Hvis vi ikke har fuldmagt til at forberede en fuld
importangivelse, så angiv ENO i transportordren

Mere information om Brexit
→ Kuehne+Nagels hjemmeside:

http://www.kuehne-nagel.com/

→ Information om told i Danmark:

https://www.toldst.dk/brexit/

→ Information om told i Storbritannien:

https://www.gov.uk/brexit

→ Information fra Europakommission:

https://ec.europa.eu/info/brexit_en

UK Border
Operating Model

