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Autoriseret økonomisk operatør (AEO)
Enhver dansk virksomhed, der ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og
skattelovgivningen, er økonomisk solvent og har styr på virksomhedens vare- og pengestrømme,
kan blive godkendt som autoriseret økonomisk operatør (AEO-certificeret). De fleste danske
virksomheder vil kunne overholde disse formalia.
Der findes to AEO-typer (AEOC og AEOS), som du kan søge hver for sig eller sammen. Der er
overordnede generelle fordele ved begge AEO-typer, og særskilte fordele for henholdsvis AEOC
og AEOS bevillingerne.

AEOC bevilling
Med en bevilling til AEOC får du mulighed for følgende toldforenklinger:







Nedsættelse eller fritagelse for den obligatoriske sikkerhedsstillelse (samlet
sikkerhedsstillelse)
Frembyde varerne på din virksomheds egen adresse uden for andres øjesyn
Undgå frembydelse af varerne (bevilling til indskrivning i klarererens regnskab)
Beregne toldskylden selv (egen beregning af toldskyld)
Indsende toldangivelse til eget toldsted (centraliseret toldbehandling)
Udføre toldkontrol uden Toldstyrelsens medvirken

AEOS bevilling
Med en bevilling til AEOS får du mulighed for følgende toldlempelser:







Nedsættelse eller fritagelse for den obligatoriske sikkerhedsstillelse (samlet
sikkerhedsstillelse)
Færre data til brug for den summariske ind- og udpassageangivelse
Færre kontroller foretaget af Toldstyrelsen
Underretning om en forestående kontrol af Toldstyrelsen på forhånd
Prioriteret behandling af forsendelser hvis de udtages til kontrol af Toldstyrelsen
Mulighed for at en kontrol foretages på egen virksomheds adresse

Indskrivning i klarererens regnskab
Det er obligatorisk, at du skal frembyde dine varer for Toldstyrelsen i forbindelse med en kontrol.
Men med en bevilling til AEOC kan virksomheden få dispensation til at undgå frembydelse, kaldet
bevilling til indskrivning i klarererens regnskab. Se mere under emnet Indskrivning i klarererens
regnskab.
Centraliseret toldbehandling
Med en AEO-certificering kan du få tilladelse til at fortolde dine varer og indsende en toldangivelse
til det toldsted, hvor virksomheden er etableret. Denne mulighed gælder selv om virksomheden
frembyder varerne på et andet toldsted, og uanset om dette sted er i et andet EU-land. Se mere
under emnet Centraliseret toldbehandling.
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Egen beregning af toldskyld
Med en AEO-certificering er det nu også muligt at opnå tilladelse til at beregne tolden selv og
udføre egen toldkontrol af varerne. Der er tale om en bevilling til Egen beregning. Se mere under
emnet Egen beregning.

Samlet sikkerhedsstillelse
Muligheden for en nedsættelse af den obligatoriske sikkerhedsstillelse kan opnås med helt op til
100%. Med indførelsen af den nye toldkodeks, er det ellers obligatorisk at skulle stille sikkerhed for
det fulde told- og afgiftsbeløb på alle varer, som du importerer fra lande uden for EU. Har
virksomheden derfor ikke opnået en AEO-certificering, skal du stille sikkerhed med 100% for hver
enkelt transaktion eller angivelse. Se mere under emnet Sikkerhedsstillelse.
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Varekoder (tarifering)
Når du importerer varer til EU og dermed Danmark, skal varens varekode altid kendes. EU har en
Toldtarif, der indeholder samtlige varekoder. Det samme gør sig gældende, hvis du eksporterer
varer til lande uden for EU. Vær opmærksom på, at lande uden for EU kan have deres egne
varekoder og deres egen Toldtarif.
Vi har mulighed for at finde de korrekte varekoder til dig, uanset om du importerer eller eksporterer
varer, og uanset hvilke lande der er tale om.
Varekoden bestemmer toldsatsen
Varekoden er afgørende for, hvad du skal betale i told ved import til Danmark/EU. Varekoden er
også afgørende for, om du kan importere varen til en nedsat eller elimineret toldsats, en såkaldt
toldpræference. Der udover er varekoden afgørende for om varen er pålagt en eventuel
antidumpingtold, suspensioner, kontingenter, fritagelser eller lignende.
Udlicitering af tarifering
Mange virksomheder udliciterer opgaven med at finde varekoden til en speditør eller klarér. Selve
ansvaret for at anvende den korrekte varekode er dog stadig virksomhedens, hvilket mange
virksomheder ikke er klar over.
Tilbagebetaling
Anvender du ikke den korrekte varekode, og har virksomheden som følge heraf betalt for lidt i told,
efteropkræver Toldstyrelsen som hovedregel altid den udeholdte told minimum 3 år tilbage,
ligesom du kan blive pålagt en bøde. Efteropkrævningerne kan medføre uforudsete udgifter både
økonomisk og administrativt for virksomheden, som der ikke er taget højde for ved eksempelvis et
detailsalg.
Toldgodtgørelse
Har virksomheden derimod betalt for meget i told ved brug af den forkerte varekode, er der al mulig
grund til at søge den tilbage for minimum de seneste 3 år.

4

Bindende tariferingsoplysninger (BTO)
En bindende tariferingsoplysning er en afgørelse fra Toldstyrelsen om en konkret vares varekode.
Den bindende tariferingsoplysning er ikke kun bindende for virksomheden, der har søgt den men
også for toldmyndighederne i hele EU. En bindende tariferingsoplysning er bindende i 3 år, og skal
oplyses ved enhver toldangivelse, når den er opnået.
BTO fra før 1. maj 2016
Har din virksomhed allerede en bindende tariferingsoplysning fra før den 1. maj 2016, vil den være
gyldig i den periode, der er angivet i afgørelsen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis den
vare du har en bindende tariferingsoplysning på eksempelvis skifter varekode eller simpelthen
udgår, er den bindende tariferingsoplysning ikke længere gældende. Det er virksomhedens egen
pligt at sikre sig, at varekoden er gældende og korrekt.
Mulighed for bindende kontrakt
Der er dog mulighed for at undgå, at en bindende tariferingsoplysning ikke længere er gældende.
Hvis en virksomhed har indgået en bindende kontrakt, der bygger på lige netop den bindende
tariferingsoplysning, og hvis kontrakten blev indgået før den bindende tariferingsoplysning skiftede
varekode eller helt udgik, så kan den bindende tariferingsoplysning stadig anvendes.
Forlængelse af en BTOS varighed
Der er mulighed for at forlænge en bindende tariferingsoplysning i maksimalt 6 måneder ved at
indgive en ansøgning til Toldstyrelsen senest 30 dage fra den dato, hvor den bindende
tariferingsoplysning ikke længere var gældende.

5

Oprindelsesstatus
Når en virksomhed importerer varer, skal der kunne fremlægges bevis for varernes oprindelse til
Toldstyrelsen. Oprindelsesbeviset viser i hvilket land varerne er fremstillet.
Hvis varerne er fremstillet i flere lande, skal der skelnes mellem hvor varen er tilstrækkeligt
forarbejdet og hvor den sidste væsentlige og økonomiske forarbejdning af varerne er sket.
Præferentiel og ikke-præferentiel oprindelse
Reglerne for oprindelse er komplicerede, og der skelnes mellem præferentiel oprindelse og ikkepræferentiel oprindelse.
Præferentiel oprindelse
Præferentiel oprindelse anvendes, når der skal fastslås et oprindelsesland inden for de
præferenceaftaler, som EU har indgået med de forskellige lande uden for EU. Metoden kan kun
anvendes, hvis oprindelsesreglerne i præferenceaftalen er opfyldt. Opfylder virksomheden
oprindelsesreglerne, kan du få nedsat eller helt elimineret din toldbetaling ved import til
Danmark/EU.
Ikke-præferentiel oprindelse
Ikke-præferentiel oprindelse anvendes, når der skal fastslås et oprindelsesland uden for de
præferenceaftaler, som EU har indgået med de forskellige lande uden for EU. Metoden anvendes
også også, hvis oprindelsesreglerne i en præferenceaftale med et land udenfor EU ikke er opfyldt.
Ved ikke-præferentiel oprindelse har du derfor mulighed for at få nedsat eller elimineret din
toldbetaling ved import til Danmark/EU, selvom din virksomhed ikke opfylder betingelserne i en
præferenceaftale og selvom der ikke foreligger nogen præferenceaftale.
Betingelser for at kunne opnå præference
Ud over at skulle fremlægge et gyldigt oprindelsesbevis eller varecertifikat for varerne, skal varerne
være omfattet af præferencereglernes vareområde.
Det kræver en tilkendegivelse på toldangivelsen, hvis du ønsker en vare importeret til en nedsat
eller elimineret told.
Handelsaftaler
EU har indgået præferenceaftaler med en del lande uden for EU. Aftalerne giver mulighed for, at
en lang række varer med præferentiel eller ikke-præferentiel oprindelse kan importeres til
Danmark/EU til en lavere eller elimineret toldsats.
Nogle handelsaftaler handler om, at du ved import til Danmark/EU kan opnå nedsat eller elimineret
toldbetaling, hvis betingelserne er opfyldt. Dette er en ensidig handelsaftale.
Andre handelsaftaler handler om, at der både ved import til Danmark/EU, og import til landet uden
for EU, kan opnås en nedsat eller elimineret toldbetaling, hvis betingelserne er opfyldt. Dette er en
gensidig handelsaftale.
Oprindelsesbevis
Har virksomheden ikke de korrekte oprindelsesbeviser, kan det udløse toldbetaling.
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Et oprindelsesbevis skal kunne fremlægges for Toldstyrelsen ved import af varer, hvor der er
opstået ikke-præferentiel oprindelse.
Oprindelsesbeviset udstedes i det land virksomheden importerer varerne fra, og inden varerne
angives til import i Danmark/EU. Der kan undtagelsesvis udstedes et oprindelsesbevis
efterfølgende.
Varecertifikat
Har virksomheden ikke de korrekte varecertifikater, kan det udløse toldbetaling.
I tilfælde hvor der er opstået præferentiel oprindelse, skal der kunne fremlægges et varecertifikat
for Toldstyrelsen ved import af varer til Danmark/EU.
Det fremgår af den enkelte præferenceaftale hvilket varecertifikat, der skal fremlægges for at
kunne opnå præferentiel toldbehandling.
Varecertifikaterne (EUR.1, EUR MED, FORM1, Fakturaerklæring eller A.TR m.fl.) udstedes enten
af toldmyndighederne i det land, hvor varerne har oprindelse, eller ved en fakturaerklæring af
producenten eller eksportøren i det land, hvor varerne har oprindelse.
Støttedokumenter
Leverandørerklæringer er ikke gyldige som oprindelsesbevis eller varecertifikater, og betragtes
alene som et støttedokument.
Andre former for bevis for materialernes oprindelsesstatus og bevis på for- og bearbejdning af
varerne er heller ikke gyldige oprindelsesbevis eller varecertifikater. Dokumentation for varernes
fremstillingsproces er også kun at betragte som et støttedokument.
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Toldværdi
Toldværdi er den værdi, som de importerede varer har på det tidspunkt, hvor de passerer EUs
grænse. Det kan være svært at fastsætte toldværdien på dette tidspunkt, ligesom der er mange
faktorer, du skal tage hensyn til, når du beregner toldværdien.
Faldgruberne er mange, når toldværdien skal beregnes, da udgangspunktet for beregningen og de
emner, der eventuelt skal lægges til eller trækkes fra, kan være mange.
Transaktionsværdien
En vares toldværdi skal som udgangspunkt opgøres ud fra en transaktionsværdi.
Transaktionsværdien er den pris, der faktisk er betalt ud fra en faktura med tillæg og fradrag af
forskellige elementer som for eksempel forsikring, transport, royalty, provision, renter og
materialer.
Betingelser for at kunne anvende transaktionsværdien
Transaktionsværdien kan dog ikke altid bruges til at fastsætte toldværdien. Følgende betingelser
skal være opfyldt for at kunne anvende den:






Der skal være sket et salg fra et land uden for EU til et land inden for EU.
Salget må ikke være sket mellem interesseforbundne parter.
Køberens råderet over varerne må ikke være begrænset.
Der må ikke være nogen betingede vilkår eller ydelser forbundet med købet.
Sælgeren må ikke opnå et provenu ved videresalg.

Alternative metoder
Hvis du ikke opfylder kravene for at anvende transaktionsværdien, er der 5 andre måder at opgøre
toldværdien på. Der er ikke frit valg mellem metoderne. Kan du anvende den først nævnte metode,
skal du gøre det, inden du eventuelt tager udgangspunkt i den næste måde:






Metode 1: Transaktionsværdien af tilsvarende varer
Metode 2: Transaktionsværdien af lignende varer
Metode 3: Deduktionsmetoden
Metode 4: Beregnet værdi
Metode 5: Fallback

Flere salg
Hvis en vare har været handlet mere end én gang, skal det sidste salg umiddelbart før varerne
bliver solgt til eksport til EU, udgøre toldværdien.
Sælges en vare først efter at den er ankommet til EU, og ikke er overgået til fri omsætning, er det
det sidste salg, der udgør toldværdien. Denne situation forekommer eksempelvis når varer, der
importeres til EU, overgår til en toldprocedure og først sælges videre der fra.
Særligt vedrørende transportomkostninger
Det er vigtigt at skelne mellem de forskellige transportformer, sø-, vej-, luft-, og jernbane, når du
skal beregne en toldværdi.
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Ved søtransport skal du desuden tage hensyn til en eventuel omlastning af varer, antallet af havne
hvor varerne anløber og om der er tale om direkte transport.
Ved vej- og jernbanetransport er udgangspunktet som hovedregel det sted, hvor varerne føres ind i
EU, også kaldet indgangstoldstedet.
Ved flytransport tages der udgangspunkt i det sted i luftrummet, hvor grænsen til EU krydses. I
EU´s lovgivning fremgår det desuden, at der også skal skelnes skarpt mellem hvilke lande og
hvilke lufthavne, der anvendes. Hvilke lande og hvilke lufthavne der anvendes kan have stor
betydning for den procentsats, der skal anvendes ved beregning af toldværdien.
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Toldoplag
Mange virksomheder kan have stor økonomisk gavn af et toldoplag. Et toldoplag giver nemlig
virksomheden mulighed for at oplægge de varer, de importerer fra lande uden for EU uden at
skulle betale told.
En yderligere gevinst ved at anvende et toldoplag til disse varer er, at de ikke bliver underlagt
handelspolitiske foranstaltninger. Det kan eksempelvis være at skulle fremvise
oprindelsescertifikater eller importlicenser ved særlige varetyper.
Fri omsætning eller eksport af varerne
Varerne skal først indfortoldes i takt med, at de kommer i fri omsætning. Eksporteres varerne
derimod direkte fra toldoplaget, har du undgået toldbetalingen i EU ved at have dem liggende på et
toldoplag.
Bevilling til toldoplag
Du skal ansøge om en bevilling for at kunne drive en lagerfacilitet som et toldoplag hos
Toldstyrelsen. Det er også et krav, at Toldstyrelsen godkender de lagerfaciliteter, du vil anvende til
toldoplaget.
Toldoplagstyper
Der findes to typer af toldoplag i Danmark. Du skal tage stilling til, hvilken der er den mest optimale
for lige netop din virksomhed.
Private toldoplag
Private toldoplag er toldoplag, hvor alene den der har bevillingen kan oplægge varer. Med et privat
toldoplag har du den fulde kontrol over toldoplaget og har dermed sikret dig imod at andre
misligholder de forpligtelser, der er forbundet med at drive et toldoplag.
Offentlige toldoplag
Med et offentligt toldoplag deler den der har et godkendt toldoplag og den der oplægger varer på
toldoplaget hele ansvaret for at toldoplaget drives efter forskrifterne. Det er den der har bevillingen,
der står for det administrative som for eksempel at føre regnskab. Kuehne + Nagel Danmark har
toldoplag placeret strategisk rundt om i Danmark, som efter nærmere aftale kan benyttes.
Involvering af flere EU-lande
Det er muligt at få en bevilling til at drive toldoplag i flere EU-lande. Det kræver, at de implicerede
EU-landes toldmyndigheder godkender driften af toldoplaget.
Bevillingens varighed
Det er ofte muligt at få en bevilling til toldoplag uden tidsbegrænsning.
Tilladte aktiviteter på et toldoplag
Varer, der ligger på et toldoplag, kan godt gennemgå sædvanlige behandlinger. Det vil sige, at du
gerne må sikre varernes bevarelse ved for eksempel at stryge tekstilvarer eller hænge tekstilvarer
på bøjler. Du må forbedre varernes udseende eller kvalitet eksempelvis ved at blande første og
anden sorteringer eller pakke varerne i pænere salgsemballage og forberede varerne til videresalg
ved at afprøve, justere og klargøre maskiner, apparater, køretøjer m.m.
Midlertidig fjernelse af varerne
Virksomheden har mulighed for at fjerne varerne fra toldoplaget midlertidigt, hvis der er behov for
det. Det kræver dog, at det fremgår af bevillingen.

10

Bevillingsregnskab
Du skal føre et regnskab over de varer, der tilføres og fraføres toldoplaget. Derudover skal
regnskabet indeholde mængdeangivelser, varebeskrivelser, varernes oprindelsesstatus m.m.
Kuehne + Nagel Danmark har skabeloner til brug for din regnskabsførelse, som er godkendt af
Toldstyrelsen.
Sikkerhedsstillelse
Efter indførelsen af de nye toldregler den 1. maj 2016, blev det i Danmark indført, at der skal stilles
en potentiel sikkerhedsstillelse for varer på et toldoplag. En potentiel sikkerhedsstillelse dækker
den toldskyld, der vil kunne opstå ved import til Danmark.
Hvis flere EU-lande er involverede, skal den potentielle sikkerhedsstillelse dække både det told- og
afgiftsbeløb, som vil kunne opstå ved import til de respektive EU-lande. Se mere under emnet
Sikkerhedsstillelse.
Har du en bevilling til toldoplag som er udstedt før 1. maj 2016?
En bevilling til toldoplag, der er udstedt af Toldstyrelsen før 1. maj 2016 er ikke længere gældende.
Du skal være opmærksom på, at import og eventuel reeksport under en ny bevillingen til toldoplag
sker efter de nye regler, der er gældende fra 1. maj 2016.
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Aktiv forædling
En bevilling til aktiv forædling giver mulighed for at importere varer til Danmark/EU uden at der skal
betales told af varerne. Eneste krav er, at varerne importeres med henblik på for- eller
bearbejdning. Det er ikke et krav, at reeksportere varerne til et land uden for EU.
Hvis varerne sættes i fri omsætning i Danmark/EU, har virksomheden opnået en udskydelse af
toldbetalingen. Hvis varerne reeksporteres til et land uden for EU, har virksomheden opnået en
toldfritagelse i EU.
Fri omsætning eller reeksport af varerne
Varerne skal først indfortoldes i takt med at de kommer i fri omsætning. Reeksporteres varerne
efter for- eller bearbejdning i Danmark/EU til et land udenfor EU, undgår virksomheden at skulle
betale told af varerne.
Bevilling til aktiv forædling
Det kræver, at du ansøger om en bevilling til aktiv forædling hos Toldstyrelsen, og det kræver at
Toldstyrelsen godkender de for- eller bearbejdninger, som virksomheden vil foretage i
Danmark/EU.
Involvering af flere EU-lande
Det er muligt at få en bevilling til aktiv forædling i flere EU-lande. Det kræver, at de implicerede EUlandes toldmyndigheder godkender en forædling af varerne i de respektive lande.
For- eller bearbejdning samt reparationer
Virksomheder der forædler, reparerer eller på anden vis be- eller forarbejder varer i Danmark/EU,
bør af økonomiske årsager overveje at ansøge om en bevilling til aktiv forædling. En bevilling til
aktiv forædling kan være af økonomisk væsentlighed, uanset om virksomheden har tænkt sig at
reeksportere varerne eller ej.
Bevillingens varighed
En bevilling til aktiv forædling har en varighed på maksimalt 5 år. Til gengæld kan bevillingen
udstedes fra den dag man søger om bevillingen hos Toldstyrelsen.
Særlige tilladte forædlingsprocesser
Det er tilladt at udføre følgende forædlingsprocesser under en bevilling til aktiv forædling:







Bearbejdning af varer fx montering, samling og tilpasning til andre varer.
Forarbejdning af varer fx minimering eller maksimering af varerne.
Tilintetgørelse af varer.
Reparation af varer fx istandsættelse og justering.
Anvendelse af hjælpestoffer for at lette fremstillingen af varerne. Hjælpestofferne må ikke
efterfølgende indgå i de forædlede varer.
Sikring af varernes tekniske krav er overholdt.

Generelle tilladte forædlingsprocesser
Sædvanlige former for behandling under en bevilling til aktiv forædling for at:




Sikre varernes bevarelse.
Forbedre varernes udseende eller handelskvalitet.
Forberede varernes distribution eller videresalg.
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Midlertidig fjernelse af varerne
Virksomheden har mulighed for at fjerne varerne midlertidigt, hvis der er behov for det. Det kræver
dog at det fremgår af bevillingen.
Økonomiske forudsætninger
En producent i EU må ikke blive negativt berørt af en bevilling til aktiv forædling. Inden
Toldstyrelsen godkender en bevilling til aktiv forædling, skal de tage stilling til om den planlagte
forædling af varerne kan påvirke EU-producenternes væsentlige og økonomiske interesser.
Udligningsrenter
Pr. 1. maj 2017 er der ikke længere udligningsrenter, der skal afregnes for den opnåede
likviditetsfordel.
Bevillingsregnskab
Der skal føres et regnskab over de varer der til- og fraføres, og hvilken forædlingsproces varerne
undergår. Der udover skal regnskabet indeholde mængdeangivelser, varebeskrivelser, varernes
oprindelsesstatus m.m. Kuehne + Nagel Danmark har skabeloner til brug for din
regnskabsførelse, som er godkendt af Toldstyrelsen.
Sikkerhedsstillelse
Efter indførelsen af de nye toldregler den 1. maj 2016 blev det i Danmark indført, at der skal stilles
en potentiel sikkerhedsstillelse for varer der er underlagt en bevilling til aktiv forædling. En potentiel
sikkerhedsstillelse dækker den toldskyld, der vil kunne opstå ved import til Danmark.
Hvis flere EU-lande er involverede skal den potentielle sikkerhedsstillelse dække både det told- og
afgiftsbeløb, som vil kunne opstå ved import til de respektive EU-lande. Se mere under emnet
Sikkerhedsstillelse.
Har du en bevilling til aktiv forædling som er udstedt før 1. maj 2016?
En bevilling til aktiv forædling, der er udstedt af Toldstyrelsen før 1. maj 2016, vil ikke længere
være gældende. Det kræver en ny bevilling til aktiv forædling, såfremt den skal være gældende
igen. Du skal være opmærksom på, at import og reeksport under en ny bevilling til aktiv forædling
skal ske efter de nye regler, der var gældende fra 1. maj 2016.
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Passiv forædling
En bevilling til passiv forædling giver mulighed for at eksportere varer fra Danmark/EU og
reimportere dem igen med mulighed for at undgå eller få nedsat toldbetalingen af varerne i
Danmark/EU. Varerne eksporteres med henblik på for- eller bearbejdning eller reparation uden for
EU, men det er ikke et ufravigeligt krav for at opnå toldfritagelse eller nedsat toldbetaling i
Danmark/EU.
Reimport af varerne eller fri omsætning uden for EU
Reimporteres varerne til Danmark/EU efter for- eller bearbejdning eller reparation i landet uden for
EU, kan virksomheden undgå at skulle betale told eller få nedsat toldbetalingen af varerne.
Hvis varerne sættes i fri omsætning uden for EU, gælder toldreglerne i det pågældende land.
Bevilling til passiv forædling
Du skal ansøge om en bevilling til passiv forædling hos Toldstyrelsen, og det kræver at
Toldstyrelsen godkender de for- eller bearbejdninger eller reparationer, som virksomheden vil
foretage uden for EU.
Involvering af flere EU-lande
Det er muligt at få en bevilling til passiv forædling i flere EU-lande. Det kræver, at de implicerede
EU-landes toldmyndigheder ligeledes godkender en forædling af varerne uden for EU.
For- eller bearbejdning samt reparationer
Virksomheder, der eksporterer varer til be- eller forarbejdning eller reparation i et land uden for EU,
bør af økonomiske årsager overveje at ansøge om en bevilling til passiv forædling. En bevilling til
passiv forædling kan være særligt økonomisk fordelagtig, hvis virksomheden har tænkt sig at
anvende arbejdskraften til forædlingen af varerne i et land uden for EU.
Bevillingens varighed
En bevilling til passiv forædling har en varighed på maksimalt 5 år.
Generelle tilladte forædlingsprocesser
Det er tilladt at udføre følgende forædlingsprocesser under en bevilling til passiv forædling:






Bearbejdning af varer f.eks. montering, samling og tilpasning til andre varer.
Forarbejdning af varer f.eks. minimering eller maksimering af varerne.
Tilintetgørelse af varer.
Reparation af varer f.eks. istandsættelse og justering.
Anvendelse af hjælpestoffer for at lette fremstillingen af varerne. Hjælpestofferne må ikke
efterfølgende indgå i de forædlede varer.

Almindelig passiv forædling
Ved almindelig passiv forædling reimporteres varerne fra landet uden for EU til Danmark/EU, efter
de har undergået en tilladt forædlingsproces. Det eneste krav er, at varernes ydeevne ikke teknisk
set er blevet forbedret.
Standardombytning af defekte varer
Der er mulighed for, at lave en almindelig standardombytning af en defekt varer til en helt ny
tilsvarende vare under passiv forædling med toldfritagelse i Danmark/EU.
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Det er desuden muligt at importere den nye vare på forhånd, således at virksomheden har
mulighed for at udlevere en ny vare med det samme, og ikke skal afvente en standardombytning i
landet uden for EU.
Salg til anden virksomhed
Hvis din virksomhed sælger varer til en anden virksomhed der forædler varerne, og de forædlede
varer herefter importeres til Danmark/EU, er der mulighed for toldfritagelse i Danmark/EU.
Virksomheden der forædler varerne kan være etableret i såvel EU som uden for EU.
Sælges varerne først til en anden virksomhed når de er ved at blive eller er blevet forædlet uden
for EU, og herefter importeres til Danmark/EU, er der også mulighed for at opnå toldfritagelse i
Danmark/EU.
Økonomiske forudsætninger
En producent i EU må ikke blive negativt berørt af en bevilling til passiv forædling. Inden
Toldstyrelsen godkender en bevilling til passiv forædling, skal de tage stilling til, om den planlagte
forædling af varerne kan påvirke EU-producenternes væsentlige og økonomiske interesser.
Bevillingsregnskab
Du skal føre et regnskab over de varer, der til- og fraføres, samt hvilken forædlingsproces varerne
undergår. Der ud over skal regnskabet indeholde mængdeangivelser, varebeskrivelser, varernes
oprindelsesstatus m.m. Oplysninger om virksomheden, der forædler eller reparerer varerne, skal
også fremgå af regnskabet.
Told af udbyttet
Som hovedregel beregnes en eventuel told ved at fratrække værdien af de fra Danmark/EU
udførte varer på værdien af de indførte forædlede varer fra landet uden for EU.
Alternativt kan der vælges, at beregne en eventuel told ud fra forædlingsomkostningerne. Denne
alternative metode er mest fordelagtig at anvende, hvis værdien af de udførte varer fra
Danmark/EU er lavere end værdien af de forædlede varer.
Sikkerhedsstillelse
Efter indførelsen af de nye toldregler den 1. maj 2016 blev det i Danmark indført, at der skal stilles
en potentiel sikkerhedsstillelse for varer, der er underlagt en bevilling til passiv forædling. En
potentiel sikkerhedsstillelse dækker den toldskyld, der vil kunne opstå ved import til Danmark.
Hvis flere EU-lande er involverede, skal den potentielle sikkerhedsstillelse dække både det told- og
afgiftsbeløb, som vil kunne opstå ved import til de respektive EU-lande. Se mere under emnet
Sikkerhedsstillelse.
Har du en bevilling til passiv forædling som er udstedt før 1. maj 2016?
En bevilling til passiv forædling, der er udstedt af Toldstyrelsen før 1. maj 2016, vil ikke længere
være gældende. Det kræver en ny bevilling til passiv forædling, såfremt den skal være gældende
igen. Du skal være opmærksom på, at eksport og reimport under en ny bevilling til passiv
forædling skal ske efter de nye regler, der var gældende fra 1. maj 2016.

15

Særlig anvendelse (end-use)
En bevilling til særlig anvendelse, også kaldet end-use, henvender sig specielt til brancher inden
for fly, skibe og fiskeindustrien. De typisk omfattede varer er fisk og skaldyr til forarbejdning,
fremstilling, reparation og udstyring af skibe og boreplatforme samt import, reparation og udstyring
af fly.
Brancherelevant bevilling
Hele formålet med end-use ordningen er, at fremme handlen i Danmark/EU inden for disse særlige
brancher. Med en bevilling til end-use kan virksomheden i Danmark/EU opnå hel eller delvis
nedsættelse af tolden, når varerne skal anvendes til særlige formål grundet deres art.
Bevilling til end-use
Du skal søge om en bevilling til end-use hos Toldstyrelsen, og det kræver, at du anvender varerne
til det særlige formål.
Involvering af flere EU-lande
Det er muligt at få en bevilling til end-use i flere EU-lande. Det kræver, at de implicerede EUlandes toldmyndigheder godkender bevillingens anvendelsesformål.
Har du en bevilling til end-use som er udstedt før 1. maj 2016?
En bevilling til end-use, der er udstedet af Toldstyrelsen før 1. maj 2016, vil ikke længere være
gældende. Det kræver en ny bevilling til end-use, såfremt den skal være gældende igen. Du skal
være opmærksom på, at eksport og reimport under bevillingen til end-use skal ske efter de nye
regler, der gælder fra 1. maj 2016.
Sikkerhedsstillelse
Efter indførelsen af de nye toldregler den 1. maj 2016 blev det i Danmark indført, at der skal stilles
en potentiel sikkerhedsstillelse for varer, der er underlagt en bevilling til end-use. En potentiel
sikkerhedsstillelse dækker den toldskyld, der vil kunne opstå ved import til Danmark.
Hvis flere EU-lande er involverede skal den potentielle sikkerhedsstillelse dække både det told- og
afgiftsbeløb, der vil kunne opstå ved import til de respektive EU-lande. Se mere under emnet
Sikkerhedsstillelse.
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Midlertidig import
Vil din virksomhed importere varer midlertidigt til Danmark/EU, kan det lade sig gøre helt uden der
skal betales told.
Hvilke varer er omfattet
Følgende varer er omfattet af toldfritagelsen:















Transportmidler og reservedele, tilbehør og udstyr hertil
Paller og containere samt reservedele, tilbehør og udstyr hertil
Sportsudstyr
Velfærdsmateriel for søfolk på skibe i udenrigsfart
Medicinsk-, kirurgisk-, og laboratorieudstyr
Dyr
Katastrofeudstyr
Musikinstrumenter
Radio-, fjernsyns-, og reportageudstyr
Emballage
Værktøj
Vareprøver
Messeudstyr
Kulturelle materialer som f.eks. bøger og film

Listen er ikke udtømmende, så andre vare kan også være tilladt at importere midlertidigt med
toldfritagelse- eller nedsættelse.
Brancherelevant
Midlertidig import henvender sig til følgende brancher:









Håndværkere, montører o.l.
Sælgere
Sportsfolk
Musikere
Journalister
Forskere o.l.
Læger
Transportører, speditører o.l.

Listen er ikke udtømmende, så andre brancher kan også være omfattet af muligheden for at
importere midlertidigt med toldfritagelse- eller nedsættelse.
Bevilling til midlertidig import
Du skal søge om en bevilling til midlertidig import hos Toldstyrelsen. Det kræver at du anvender
varerne til det særlige formål, og at varerne skal importeres som følge af økonomiske, humanitære,
kulturelle, sociale eller turistmæssige formål.
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Genudførselsfrister
Der gælder særlige frister for hvornår varerne skal være genudført af Danmark/EU igen. Alt
afhængig af hvilken vare der er tale om, kan fristen for genudførsel være helt op til 2 år.
Tilladt vedligeholdelse
De midlertidigt indførte varer skal forblive i samme stand hele tiden. Det er dog tilladt, at foretage
reparationer for at bevare varen i dens nuværende tilstand.
Delvis toldfritagelse
Hvis du midlertidigt importerer varer, der ikke er omfattet af varelisten eller ikke hører under en af
de nævnte brancher, er der stadig mulighed for at søge om delvis toldfritagelse.
Mundtlig toldangivelse
Når en virksomhed midlertidigt importerer transportmidler eller varer kan en mundtlig toldangivelse
i nogen tilfælde være tilstrækkelig.
Har du en bevilling til midlertidig import som er udstedt før 1. maj 2016?
En bevilling til midlertidig import, der er udstedt af Toldstyrelsen før 1. maj 2016, vil ikke længere
være gældende. Du skal være opmærksom på, at import under en ny bevilling til midlertidig import
skal ske efter de nye regler, der gælder fra 1. maj 2016.
Sikkerhedsstillelse
Efter indførelsen af de nye toldregler den 1. maj 2016 blev det i Danmark indført, at der skal stilles
en potentiel sikkerhedsstillelse for varer der midlertidigt importeres til Danmark/EU. En potentiel
sikkerhedsstillelse dækker den toldskyld, der vil kunne opstå ved import til Danmark.
Hvis flere EU-lande er involverede, skal den potentielle sikkerhedsstillelse dække både det told- og
afgiftsbeløb, som vil kunne opstå ved import til de respektive EU-lande. Se mere under emnet
Sikkerhedsstillelse.
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Midlertidig opbevaring
Der er mulighed for at opbevare importerede varer midlertidigt (MIO/MIG) ved de danske grænser,
eller i forbindelse med grænsepassagen, uden at skulle betale told.
Krav om tilladelse
For at en virksomhed kan opbevare importerede varer midlertidigt ved grænsepassagen, skal du
søge om tilladelse hos Toldstyrelsen til at have et godkendt lager der.
Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne få en tilladelse til midlertidig opbevaring:






Etableret inden for EU.
Er AEOC-certificerede.
Skal stille sikkerhed.
Fører regnskab.
Lagerfaciliteten må ikke anvendes til detailsalg.

Kuehne + Nagel Danmark har mulighed for midlertidig opbevaring placeret strategisk rundt om i
Danmark, som efter nærmere aftale kan benyttes.
Tilladt vedligeholdelse
De midlertidigt indførte varer skal forblive i samme stand hele tiden. Det er dog tilladt, at behandle
varerne på en sådan måde, at de bevarer deres tilstand under opbevaringen.
Midlertidig opbevaring på grænsen
Opbevaring midlertidigt på grænsen sker oftest i forbindelse med losning og lastning, men kan
også være anvendelig i andre situationer.
Alt afhængig af om de importerede varer indføres med skib, fly eller lastbil, er der forskel på
hvilken form for fortoldning virksomheden skal lave, og i hvilket system fortoldningen skal
registreres i.
Hvis du bruger en forkert fortoldningsform kan det udløse toldbetaling.
Midlertidig opbevaring på oplag i forbindelse med grænsepassagen
Opbevaring på midlertidigt på oplag i forbindelse med grænsepassagen har den fordel, at
virksomheden har mulighed for at oplagre delsendinger, indtil alle varer er ankommet.
Som med midlertidig opbevaring på grænsen er transportformen af de importerede varer afhængig
af, hvilken form for fortoldning virksomheden skal lave, og i hvilket system fortoldningen skal
registreres i.
Ved anvendelse af forkert fortoldningsform kan det udløse toldbetaling.
Opbevaringsfrist
Det er muligt at opbevare de midlertidigt importerede varer i helt op til 90 dage.
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Flytning af varer mellem lagre
Der er mulighed for at opnå tilladelse til at flytte varer mellem forskellige midlertidige oplag og
lagre, hvor ejeren har en godkendt bevilling til AEO.
Sikkerhedsstillelse
Efter indførelsen af de nye toldregler den 1. maj 2016 blev det i Danmark indført, at der skal stilles
en potentiel sikkerhedsstillelse for varer, der midlertidigt oplagres på grænsen eller i forbindelse
med grænsepassagen til Danmark/EU. En potentiel sikkerhedsstillelse dækker den toldskyld, der
vil kunne opstå ved import til Danmark.
Hvis flere EU-lande er involverede, skal den potentielle sikkerhedsstillelse dække både det told- og
afgiftsbeløb, der vil kunne opstå ved import til de respektive EU-lande. Se mere under emnet
Sikkerhedsstillelse.
Har du en tilladelse til midlertidig opbevaring som er udstedt før 1. maj 2016?
En tilladelse til midlertidig opbevaring, som er godkendt før 1. maj 2016, skal revurderes af
Toldstyrelsen for at være gædende efter den 1. maj 2016.
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Frizone
Ved indførsel af varer til en frizone, tidligere kaldet en frihavn, vil det være at betragte som
indførsel til et land uden for EU.
Ingen tidsbegrænsning
Det er muligt at indføre både fortoldede og ufortoldede varer til en frizone, og der er ingen
tidsbegrænsning for hvor længe varerne må være oplagret i frizonen. Lejen for at opbevare sine
varer i en frizone kan være ualmindelig høj.
Toldformaliteter
Det er vigtigt at overholde toldformaliteterne ved indførsel af varer til en frizone. Det kan
eksempelvis være at indgive summarisk ind- og udpassageangivelse, frembydelse af varerne og
endelig toldangivelse.
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Intern forsendelse
Har din virksomhed brug for at transportere fortoldede varer (EU-varer) fra et EU-land igennem et
land uden for EU til et andet EU-land, så skal du kende reglerne om intern forsendelse.
Når du opstarter en intern forsendelse, fastholder varerne deres status som EU-varer, selvom de
passerer igennem et land uden for EU, og uden at der skal betales told af varerne i dette land.
Sikkerhedsstillelse
Der skal stilles en potentiel sikkerhedsstillelse for varer, der midlertidigt transporteres igennem et
uden for EU under en forsendelsesordning. En potentiel sikkerhedsstillelse dækker den toldskyld,
der vil kunne opstå ved import til landet uden for EU. Se mere under emnet Sikkerhedsstillelse.
Nødvendige tolddokumenter
For at kunne anvende proceduren for intern forsendelse, skal du anvende de korrekte angivelser
for udførsel og forsendelse, og angivelserne skal udfyldes korrekt for at undgå forsinkelser, kontrol
og eventuel toldbetaling.
Hvis virksomheden skal transportere punktafgiftspligtige varer, er det vigtigt, at virksomheden ikke
afslutter proceduren for intern forsendelse i forbindelse med forsendelsens opstart.
Forsendelsesangivelse, udførselsangivelse, ledsagedokument, faktura og lignende skal altid kunne
fremvises, hvis toldmyndighederne beder om dem, ligesom de elektroniske meddelelser skal være
foretaget i toldsystemerne.
Toldsystem ved forsendelser
Forsendelsesangivelsen skal indsendes via Toldstyrelsens elektroniske forsendelsessystem
NCTS, der kræver tilmelding.
Kuehne + Nagel Danmark er tilmeldt, og kan forestå al toldbehandling af forsendelser for din
virksomhed.
Transportrute og tidsfrist for transporten
Når varer transporteres under proceduren for intern forsendelse, kan toldmyndighederne kræve, at
varerne transporteres ad en af dem fastlagt og dermed bindende rute.
Toldmyndighederne fastsætter ofte en bindende frist for, hvornår varerne skal være fremme ved
den endelige destination, og ikke mindst hvornår varerne senest skal være fremme ved
bestemmelsestoldstedet.
Er du på forkant med transportrute og tidsfrister, er det muligt at påvirke dem.
Sikring ved plombering
Når varerne transporteres under en forsendelsesordning, skal transportmidlet være plomberet.
Som hovedregel er det toldmyndighederne, der plomberer transportmidlet, men der er mulighed for
at plombere transportmidlet selv på egen adresse.
Kuehne + Nagel Danmark har mulighed for selv at plombere transportmidler.
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Ekstern forsendelse
Har din virksomhed brug for at transportere ufortoldede varer (ikke EU-varer) rundt i EU, så skal du
kende reglerne om ekstern forsendelse. Når du opstarter en ekstern forsendelse, fastholder
varerne deres status som ikke EU-varer, selvom de passerer igennem flere EU-lande.
Sikkerhedsstillelse
Der skal stilles en potentiel sikkerhedsstillelse for varer, der midlertidigt transporteres rundt i EU
under en forsendelsesordning. En potentiel sikkerhedsstillelse dækker den toldskyld, der vil kunne
opstå ved import og indfortoldning i EU. Se mere under emnet Sikkerhedsstillelse.
Nødvendige tolddokumenter
For at kunne anvende proceduren for ekstern forsendelse, skal du anvende de korrekte angivelser
for forsendelse, og angivelserne skal udfyldes korrekt for at undgå forsinkelser, kontrol og eventuel
gentagen toldbetaling.
Forsendelsesangivelse, udførselsangivelse, ledsagedokument, faktura og lignende skal altid kunne
fremvises, hvis toldmyndighederne beder om dem, ligesom de elektroniske meddelelser skal være
foretaget i toldsystemerne.
Toldsystem ved forsendelser
Forsendelsesangivelsen skal indsendes via Toldstyrelsens elektroniske forsendelsessystem
NCTS, der kræver tilmelding. Kuehne + Nagel Danmark er tilmeldt systemet, og kan assistere med
udfærdigelsen af forsendelsesangivelserne.
Transportrute og tidsfrist for transporten
Når varer transporteres under proceduren for ekstern forsendelse, skal varerne transporteres ad
den økonomisk mest berettigede rute. Toldmyndighederne kan kræve, at varerne transporteres ad
en af dem fastsat og dermed bindende rute, hvilket de oftest gør ved punktafgiftspligtige og andre
højt beskattede varer.
Toldmyndighederne fastsætter ofte også en bindende frist for, hvornår varerne skal være fremme
ved den endelige destination, og ikke mindst hvornår varerne senest skal være fremme ved
bestemmelsestoldstedet. Er du på forkant med transportrute og tidsfrister, er det muligt at påvirke
dem.
Sikring ved plombering
Når varerne transporteres under en forsendelsesordning, skal transportmidlet være plomberet.
Som hovedregel er det toldmyndighederne, der plomberer transportmidlet, men der er mulighed for
at plombere transportmidlet selv på egen adresse. Kuehne + Nagel Danmark er bevilliget til at
kunne plombere et køretøj selv.
Godt at vide ved ekstern forsendelse fra et toldoplag eller et lager godkendt til aktiv
forædling
Hvis varerne skal sendes fra et godkendt toldoplag eller fra et lager godkendt til aktiv forædling,
skal du være opmærksom på, at du skal indsende en reeksportangivelse i stedet for at anvende
forsendelsesproceduren. Kuehne + Nagel Danmark kan assistere med udfærdigelsen af
reeksportangivelsen.
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Virksomheden skal der udover sikre sig, at forsendelsen er godkendt i bevillingen til toldoplaget
eller den aktive forædling.
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Nye og opdatererede toldforenklinger
Forenklet toldangivelse, indskrivning i klarererens regnskaber, centraliseret toldbehandling,
fritagelse for frembydelse af varer og egen beregning er nogle af de nye eller opdaterede tiltag i
den nye EU toldkodeks.
Står din virksomhed over for følgende udfordringer, er der nu mulige løsninger at hente:





Virksomheden har ikke alle nødvendige oplysninger, når der skal indsendes en
toldangivelse ved import af varer.
Virksomheden har brug for at kunne frembyde deres varer på et hvilket som helst toldsted i
EU.
Virksomheden har ikke mulighed for at frembyde varerne på tidspunktet for
grænsepassagen.
Virksomheden ønsker selv at fastlægge det skyldige told- og afgiftsbeløb.
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Bevilling til forenklet toldangivelse
Med en bevilling til forenklet toldangivelse, har virksomheden fået tilladelse til ikke at indsende alle
de nødvendige oplysninger i forbindelse med en toldangivelse ved grænsepassagen, og kan
indsende oplysningerne på et senere tidspunkt.
Fritagelse for frembydelse af varer
Har du en bevilling til forenklet toldangivelse er der mulighed for at undgå at skulle frembyde
varerne ved grænsepassagen. Muligheden for at undgå at skulle frembyde varerne ved
grænsepassagen stiller dog flere krav til virksomheden og er en fordel, der skal søges som et
supplement til bevillingen til forenklet toldangivelse.
Fritagelse for frembydelse kræver, at virksomheden har fået en bevilling til AEO (Autoriseret
Økonomisk Operatør).
Hvem kan søge om bevilling til forenklet toldangivelse
Alle virksomheder kan søge om mulighed for forenklet toldangivelse, hvis de opfylder en række
betingelser. Virksomheden:






Må ikke have begået nogen overtrædelser af lovgivningen.
Håndterer de i virksomheden relevante licenser og tilladelser korrekt.
Underretter toldmyndighederne om eventuelle udfordringer, når de opstår.
Har tilfredsstillende import- og eksportprocedurer implementeret.
Er og har været solvent de sidste 3 år.

Har din virksomhed en bevilling til AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør), har du allerede opfyldt
betingelserne og kan søge om mulighed for forenklet toldangivelse.
Har din virksomhed bevilling til centraliseret toldbehandling eller bevilling til indskrivning i
klarererens regnskab, har du ligeledes mulighed for at søge om at kunne anvende forenklet
toldangivelse.
Anvendelse i hele EU
Den forenklede toldangivelse kan anvendes i alle EU-lande, selv om den kun er søgt og opnået i
Danmark. Der er tale om en harmonisering mellem EU-landene, som automatisk giver
virksomheden denne fordel.
Fortoldning
Forenklet toldangivelse betragtes som en almindelig fortoldningsprocedure bare med færre
oplysninger til rådighed, når varerne passerer grænsepassagen. En forenklet toldangivelse skal på
et senere tidspunkt suppleres med en toldangivelse, der indeholder alle de nødvendige
oplysninger til toldmyndighederne.
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Bevilling til toldangivelse ved indskrivning i klarererens regnskaber
Toldangivelse ved indskrivning i klarererens regnskab er en bevilling, der giver mulighed for, at
føre et IT-toldregnskab i egen virksomhed som erstatning for at indsende en toldangivelse.
Indskrivning i klarererens regnskab giver desuden optimeringsmuligheder som at kunne indsende
forenklet toldangivelse samt en mulighed for at undgå at skulle frembyde varerne for
toldmyndighederne på tidspunktet for grænsepassagen.
IT-regnskab i egen virksomhed og forenklet toldangivelse
Når en virksomhed søger om en bevilling til indskrivning i klarererens regnskab, er det med
udgangspunkt i at opnå mulighed for at føre et IT-regnskab og for at kunne nøjes med at indsende
en forenklet toldangivelse.
Fritagelse for frembydelse af varer
Muligheden for at undgå at skulle frembyde varerne på grænsen stiller flere krav til virksomheden,
og er en fordel der skal søges som et supplement til bevillingen til indskrivning i klarererens
regnskab. Fritagelse for frembydelse kræver, at virksomheden har fået bevilling til AEO
(Autoriseret Økonomisk Operatør).
Hvem kan søge om bevilling til indskrivning i klarererens regnskab
Alle virksomheder kan søge om mulighed for toldangivelse ved indskrivning i klarererens regnskab,
hvis de opfylder en række betingelser. Virksomheden:





Må ikke have begået nogen overtrædelser af lovgivningen.
Skal i IT-toldregnskabet toldangive korrekt og rettidigt.
Har tilfredsstillende kontrol over import- og eksportprocedurer, -systemer, og tolddokumenter.
Har internt i virksomheden eller hos 3. mand minimum 3 års dokumenteret erfaring inden
for toldområdet.

Fortoldning med tilknytning til økonomiske toldprocedurer
Toldangivelse ved indskrivning i klarererens regnskab betragtes som en almindelig
fortoldningsprocedure, der bare sker internt i virksomhedens IT-toldregnskab.

Har du en bevilling til hjemstedsordning?
Efter den 1. maj 2016 udstedes der ikke længere bevillinger til hjemstedsordninger.
Har du en bevilling til hjemstedsordning, der er udstedt før 1. maj 2016, er den ikke længere
gældende. En bevilling tli indskrivning i klarererens regnskab vil efter 1. maj 2019 erstatte en
bevilling til hjemstedsordning.
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Bevilling til centraliseret toldbehandling
Centraliseret toldbehandling betyder, at virksomheden har opnået mulighed for at indfortolde deres
varer ved det toldsted, hvor virksomheden hører til, uanset om varerne fysisk frembydes og
befinder sig på et andet sted, og uanset om det er i et andet EU-land.
Hvem kan søge om bevilling til centra liseret toldbehandling?
Kun virksomheder med bevilling til AEO kan få tilladelse til centraliseret toldbehandling af
toldmyndighederne.
Anvendelse i hele EU
Når en virksomhed skal indfortolde varer i andre EU-lande, kan det også blive omfattet af
bevillingen. Der er tale om en harmonisering mellem EU-landene, som giver virksomhederne
denne fordel.
Fortoldning
Når virksomheden har fået en bevilling til centraliseret toldbehandling fritager det ikke for, at
virksomheden skal indsende en toldangivelse.
Den centraliserede toldbehandling kan suppleres med bevilling til forenklet toldangivelse og
indskrivning i klarererens regnskab.
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Fritagelse fra frembydelse af varer
Alle virksomheder, der importerer eller eksporterer varer, skal frembyde varerne for
toldmyndighederne, med mindre virksomheden er blevet fritaget.
Hvem kan søge om dispensation til fritagelse for frembydelse af varer?
Kun nogen virksomheder kan søge om mulighed for dispensation til fritagelse for frembydelse af
varer. For at kunne blive fritaget for at skulle frembyde varerne, skal din virksomhed opfylde en
række betingelser. Følgende betingelser skal være opfyldt:




Virksomheden skal have opnået bevilling til AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør).
Toldmyndighederne er bekendt med og har accepteret varernes art og varestrøm.
Toldmyndighederne har adgang til alle nødvendige oplysninger hele tiden, således at de
har mulighed for at undersøge varerne.

Obligatorisk fritagelse for frembydelse
Når varer transporteres direkte gennem Danmark eller et andet EU-land med skib eller fly, er
varerne fritaget for frembydelse. Hvis varerne under et eventuelt stop i Danmark eller et andet EUland bliver om bord, er de også fritaget for frembydelse.
Varer, der transporteres gennem rørledninger eller kabler som for eksempel gas, kan også opnå
obligatorisk fritagelse for frembydelse ved særlig tilladelse fra toldmyndighederne.
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Toldsuspensioner
De varer, som EU ikke selv eller i mindre omfang, producerer eller har til rådighed, kan importeres
uden der skal betales told eller med en nedsat toldsats. Der er tale om, at virksomheden importerer
varer under en toldsuspension, altså en lempelsesordning.
Hvilke varer er omfattet af toldsuspension?
Rigtig mange varer er omfattet af toldsuspensioner uden at virksomhederne er klar over det. Et lille
udvalg omfattet af reglerne:













Grøntsager og frugt, herunder koncentrater og drikkevarer.
Spiselige olier.
Kemikalier (organiske/uorganiske).
Farvestoffer.
Plast og plastvarer.
Lædervarer.
Tekstilvarer og garn.
Jern-, stål- og aluminiumsvarer.
Elektriske og mekaniske apparater.
Optiske produkter.
Komponenter og dele til fly og skibe.
Landbrugsprodukter.
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Toldkontingenter
Som med en toldsuspension giver toldkontingentordningen mulighed for at importere varer til
nedsat eller ingen told.
Først-til-mølle-princippet
Når du søger om at få nedsat eller elimineret toldbetalingen via et toldkontingent, gælder først-tilmølle-princippet. Med til toldkontingentordningen følger nemlig en begrænsningen af den mængde
varer, der må importeres til Danmark. Begrænsningen er fastsat af EU, og når kvoten er opbrugt af
importørerne, kan din virksomhed ikke komme ind under ordningen.
Krav forbundet med ansøgning om toldkontingent
Det eneste krav, der stilles for at kunne søge om et toldkontingent er, at din virksomhed har en
forventet årlig toldbesparelse på 15.000 EURO.
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Antidumping
Antidumpingtold og udligningstold er en told, der pålægges importerede varer, fordi varen allerede
findes på det danske marked eller i EU.
Antidumpingtold og udligningstold bliver opkrævet i tillæg til den almindelige told, der er på den
pågældende vare.
Ansvarspådragende
Det er virksomhedens eget ansvar, at der afregnes antidumpingtold og udligningstold af de
importerede varer.
Hvordan finder du ud af om en vare er omfattet af antidumpingtold?
En antidumpingtold afhænger af hvilken vare, der er tale om samt hvilket land varen oprindeligt
kommer fra.
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ATA-carnet
I nogle tilfælde kan et ATA-carnet være anvendeligt, når virksomheden eksporterer og
efterfølgende reimporterer varer.
Et ATA-carnet er et internationalt tolddokument, der tillader en virksomhed midlertidigt at
eksportere og reimpotere varer til og fra flere end 60 forskellige lande uden for EU i helt op til 1 år.
De oplagte fordele
Fordelene ved at bruge et ATA-carnet:






Ingen ubehagelige toldbetalinger, da der hverken skal betales told i modtagerlandet uden
for EU eller i EU.
Der skal ikke stilles sikkerhed for varerne, som det er tilfældet med de forskellige
bevillinger.
Flere end 60 lande tillader brugen af ATA-carneter.
Fysisk stempling af ATA-carnetet er eneste toldformalitet.
ATA-carnetet er gyldigt i op til et helt år og kan anvendes til mange rejser.
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Toldskyld
Toldskyld er en forpligtelse til at betale told for en vare, og toldskyldens opståen og ophør er et
kompliceret område.
Mange faktorer spiller ind og er blandt andet afhængig af:








Om der er tale om import af varer til fri omsætning eller blot midlertidig import i Danmark.
Hvilken oprindelsesstatus varerne har.
Om der er tale om eksport og eventuel passiv forædling.
Om varerne er omfattet af forbud eller restriktioner ved import eller eksport.
Hvem der hæfter for toldskylden.
Hvor toldskylden opstår og skal betales.
Hvornår toldskylden ophører og eventuelt overgår til en økonomisk toldprocedure.
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Toldgodtgørelse og toldfritagelse
Alt for mange virksomheder går glip af toldgodtgørelse og toldfritagelse, fordi reglerne er for
komplekse på toldområdet.
Hvornår er der mulighed for toldgodtgørelse?
En fuldstændig oversigt over mulighederne for at opnå toldgodtgørelse er ikke mulig, men du bør
undersøge den økonomiske fordel nærmere, når:







En toldangivelse er blevet erklæret for ugyldig og varerne er frigivet.
Virksomheden finder ud af, at de har toldangivet en forkert værdi, art eller mængde på
varerne.
Virksomheden først kan fremlægge præferencedokumentation på varerne på et senere
tidspunkt end ved importen. Se mere under emnet Oprindelse.
Virksomheden returnerer varer til et land uden for EU inden for 3 år.
Virksomheden modtager defekte og beskadigede eller andre varer end de bestilte varer.
Virksomheden har fået beslaglagt, konfiskeret eller tilintetgjort deres importerede varer.

Hvornår er der mulighed for toldfritagelse?
Det er ikke muligt at opstille en fuldstændig oversigt over mulighederne for at opnå toldfritagelse,
men du bør undersøge de økonomiske fordele herved, når virksomheden importerer varer, der har
karakter af:







Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt udstyr.
Medicinsk, terapeutisk og farmaceutisk udstyr og produkter.
Vareprøver, tryksager, varer til brug ved arrangementer og undersøgelser.
Nødvendige varer under en transport som f.eks. foder til dyr, ekstra brændstof til køretøj og
reb til fastgørelse.
Materialer og genstande til brug for mindesmærker og på kirkegårde.
Import med tilknytning til diplomater, konsuler og internationale organisationer.

Tidsbegrænsning
Du skal være opmærksom på, at der i mange tilfælde er en tidsbegrænset periode, hvor du kan
søge om toldgodtgørelse eller opnå toldfritagelse.
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