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Viden og skik i toldverdenen 
 

10 tips til dig, der vil have succes med 
international handel

Finding New Ways



1. Planlæg dit vare flow. Få hjælp fra folk med toldekspertise!
Fortoldning sikrer ikke kun, at varerne lovligt kan sendes internationalt. Samtidig sikres det, at gebyrer ender rigtigt, 
og at stadigt skrappere sikkerhedskrav overholdes. Med godt forarbejde, toldarbejde og efterarbejde mindskes den 
administrative byrde. Manglende planlægning kan betyde, at processen bliver meget ressourcekrævende, og at der 
er risiko for stop i dit vare flow.

Bring’s kompetente toldrådgivere hjælper dig gerne, når du har brug for toldrådgivning!

2. Klassificer din vare korrekt!
En ordentlig fortoldning kræver en omhyggelig beskrivelse af din vare. Regler for toldbehandling og gebyrsatser er 
baseret på en toldtarifkode. En toldtarifkode er en varekode, der består af 8 cifre i udførselsangivelsen og 10 cifre i 
indførselsangivelsen. Produktkoden beskriver produktet i detaljer i henhold til den internationale HS-nomenklatur.

Ud over klassificering er produktets oprindelsesland vigtigt at have på plads. Gennem det korrekte oprindelsesland er 
det muligt at få nedsat told. I visse tilfælde kræver dette en bindende klassificeringsmeddelelse fra Toldvæsenet. 
Det er vigtigt, at du giver korrekte oplysninger, da forkerte oplysninger kan give anledning til bøder fra de 
relevante myndigheder.

3. Varernes toldværdi
Toldværdien er grundlaget for gebyrberegningen. Toldværdien omfatter stort set alle omkostninger, der opstår 
i forbindelse med import af varerne. Toldværdien består af varens kostpris (transaktionsværdien) med tillæg af 
meromkostninger, hvis disse ikke allerede indgår i transaktionsværdien. I nogle tilfælde er der muligvis ikke en 
transaktionsværdi tilgængelig til at bestemme toldværdien. Så er det vigtigt at kende alternative måder at bestemme 
toldværdien på.

4. Ansøg om tilladelser og forenklinger
Nogle lande og nogle varer er underlagt eksportrestriktioner eller importrestriktioner og kræver yderligere 
tilladelser fra myndighederne for eksport eller import. Ansøgning om tilladelser og forenklinger kan gælde dig som 
erhvervsdrivende eller som vareejer.

Derudover kan du søge om toldnedsættelser, hvis du handler med varer og lande, der er knyttet til frihandelsaftalen. 
Undersøg kravene og mulighederne under Frihandel ved import for her kan der være penge at spare.

EU og Toldstyrelsen har god information om krav og muligheder. Andre myndigheder bistår også med  
relevant information.

5. Ansøg om toldkredit, hvis du handler med toldpligtige varer
Med Toldkredit kan den person, der fortolder for dig, debitere din kredit hos det danske toldvæsen i stedet for, at din 
agent betaler dine toldgebyrer. Dette kan spare dig for enhver udgiftskommission.

Du indberetter selv importmoms til Skattestyrelsen. Når du har din egen toldkredit, bliver alle toldtransaktioner 
anmeldt direkte til dig på din toldfaktura. Hvis agentens kredit debiteres, vil dine transaktioner blive underrettet via 
agentens toldfaktura. Agenten er forpligtet til at meddele dig alle oplysninger til agenttransaktionerne, så snart de er 
modtaget af agenten, således at du kan indberette dine transaktioner i den korrekte regnskabsperiode.

Der er forskelle mellem alle lande med hensyn til regler for beregning, indberetning og betaling af importafgifter. 
Bring hjælper dig gerne med at få den rigtige information til, hvad der gælder for netop din forsendelse.
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6. Lav en god digital toldfaktura
Det er toldfakturaen, der beskriver, hvad der skal fortoldes. Husk at udover hvad en handelsfaktura skal indeholde,  
skal du inkludere oplysninger om toldtarifkoden. Du er mere end velkommen til at bruge vores tjekliste 
“Handelsfaktura eller proformafaktura?” 

Vi anbefaler, at du overfører oplysningerne digitalt til din speditør. Sender du Bring toldfakturaer i form af EDI-filer, 
Excel-filer, PDF eller lignende formater, vil du have mulighed for at modtage en billigere fortoldningspris, hurtigere 
behandling og du kan være sikker på, at dine oplysninger bliver brugt i uændret format til det danske toldvæsen.

7. Digitalt Toldarkiv - en smart løsning!
Store bunker af fakturaer og fortoldningsdokumenter er tidligere blevet fundet på toldembedsmændenes skriveborde 
hos eksportører/importører. Nu om dage har flere opdaget fordelen ved at have et digitalt arkiv til toldangivelser og 
tilhørende dokumentation. Flere speditører tilbyder digitale arkiver til opbevaring af dokumenter. Vi kan tilbyde Bring 
E-Doc som hjælper dig med at arkivere og have overblik over tolddokumenterne fra alle speditører. I vores arkiv kan du 
også analysere udenrigshandelen, indberette korrekte gebyrer og kontrollere, at alt er i orden. Det betyder, at du ikke 
skal bekymre dig om en eventuel revision.

En digital toldarkivløsning er en separat platform til hurtig og effektiv dokumenthåndtering,  
uanset om du er på kontoret, hjemmekontoret eller på farten.

8. Opmærksomhedsfejl!
I en toldproces kan der altid opstå fejl. Der kan være fejl i dokumentationen, at de aftalte varer ikke blev sendt,  
eller at der er fejl i deklarationen, som sendes elektronisk til det danske toldvæsen.

Vores råd er, at du reagerer på fejl, så snart du opdager dem så fortoldningen bliver korrekt.
Hvis der opdages fejl, skal der foretages en fornyet behandling af sagen. Undladelse af at gøre dette og blive  
opdaget af de relevante myndigheder kan resultere i yderligere sanktioner.

Kontakt den person, der har udført fortoldningen. De fleste fejl er normalt relativt enkle at rette.  
Det kan blive endnu dyrere, såfremt der ikke ageres på disse fejl.

9. Indberette importmoms
Hvis du er momsregistreret, skal du indberette moms for dine importerede varer til den svenske skattemyndighed. 
Datoen i toldfakturaen afgør, hvornår du skal indberette moms ved import, hvilket betyder, at du indberetter den 
udgående moms på importen i den regnskabsperiode, som toldvæsnet har udstedt en toldfaktura for din import.

Bring E-Doc hjælper dig med netop dette. Du sparer tid og kan samtidig føle dig sikker på,  
at indberetningen bliver korrekt.

10. Husk at søge om tilbagebetaling af gebyrerne på returnerede varer
Når du returnerer varer til udlandet, har du i de fleste tilfælde mulighed for at søge om tilbagebetaling af betalte 
gebyrer. Dette sker ikke automatisk, men kræver en genovervejelse af importfortoldningen samt en eksportfortoldning 
med reference til den oprindelige import. For at implementere dette er din toldrepræsentant afhængig af, at der er en 
klar sammenhæng mellem original import og reeksport. Hvis dette er tilgængeligt, kan der søges om refusion,  
hvilket betyder, at du kun betaler gebyrer for de varer, der eksporteres permanent.

Bring hjælper dig gerne med alle regler og procedurer, når det kommer til genovervejelse og returnering.  
Kontakt tollkonsulent@bring.com i dag for mere nyttig information!

KK-087.02.2022Finding New Ways

https://www.bring.dk/tjenester/told/tolddokument
mailto:mailto:tollkonsulent%40bring.com?subject=

