Vejledning om import
og eksport af varer
Finding New Ways

Eksport
En god fortoldning, der går hurtigt og smidigt, kræver forberedelse. Ved du, hvilke dokumenter, der kræves?
Har du styr på reglerne? Med vores toldguide får du et bedre overblik over, hvad der kræves for at lykkes.

Det er først og fremmest vigtigt, at den rigtige doku
mentation og væsentlige oplysninger om varen er til
gængelige, når der skal ud færdiges importdokumenter.
Virksomheden skal være importørregistreret (tilladelse
søges hos Erhvervsstyrelsen). Samtidig skal det overfor
speditøren (Bring) oplyses, hvorvidt varen ønskes
fortoldet, genudført, oplagt på toldoplag eller lignende
da sådanne oplysninger er væsentlige i forbindelse med
korrekt toldbehandling.
Ud over korrekt udfyldte fragt-dokumenter er det
også vigtigt, at toldbelagte varer er vedlagt et
preferencecertifikat/erklæring der giver mulighed for
toldnedsættelse eller toldfrihed ved import. Mangler
preferencecertifikat/erklæring kan det medføre fejl i
afgiftsberegningen, hvilket kan føre til forsinkelser i
såvel toldbehandlingen som leverancen.
For at fortoldningen skal gå så hurtigt og nemt som
muligt, er det vigtigt, at du kan fremvise den rigtige
dokumentation og bidrage med relevante oplysninger
om forsendelsen.
Der er en del ting, du skal have styr på som eksportør.
Regler, vilkår, tal og papirer. Men det behøver ikke at
være så besværligt, som det lyder. Med lidt forberedelse
i toldhåndteringen slipper du for unødige forhindringer.
Udførsel
Alle forsendelser, der skal eksporteres, bør altid have
dokumentation som bl.a. viser indhold, varernes værdi,
møntsort, vægt (brutto + netto), stykantal, HS kode og
aftalt leveringsbetingelse.

I følgende tilfælde skal leverancer fra Danmark udføres:
• Virksomheden skal være eksportørregistreret.
(tilladelse søges hos Erhvervsstyrelsen).
• I princippet skal alle forsendelser uanset værdi og
vægt ledsages af en udførsel (i øjeblikket findes
der enkelte undtagelser, men disse bortfalder efter
indførsel af ny toldkodeks).
• Eksportøren opfordres til, i handelsfakturaen, at
oplyse om specielle forhold i forbindelse med
eksporten (Ufortoldet gods (T1) midlertidig eksport
– retur efter bearbejdning – aktiv forædling – fraførsel
toldoplag), eller lignende.
Særlige regler og vilkår ved eksport
Eksport til vores vigtigste samarbejdspartnere i Norge,
EFTA, USA, Kina og Japan kræver normalt ikke nogen
særlig udførselstilladelse fra udenrigsministeriet. Men
for en del produkter som f.eks. levneds midler eller
fiskeprodukter og højteknologiske varer af militær og
strategisk betydning kræves enten eksportgodkendelse
eller særlig tilladelse, inden varerne kan fragtes ud af
Danmark. En del lande er også underlagt internationale
handelsrestriktioner. Der gælder også eksportforbud
for visse varegrupper i henhold til udenrigs-ministeriets
varelister. Husk, at du som eksportør har det formelle
ansvar for at holde dig opdateret om gældende regler.
Der kan forekomme nationale eksportog
importrestriktioner, hvor det er sælgeren/eksportøren,
der har ansvaret for at undersøge, om varerne kan
modtages i modtagerlandet.
Som eksportør har du ansvaret for korrekt mærkning
af forsendelserne og for at sende den rigtige
dokumentation til os. Derefter udfører vi toldbehand
lingen og sørger for, at varerne bliver udført.

Hvis du ønsker eksportdeklarationen efter udførslen skal
det angives med RETEXP på den fremsendte advisering.
HUSK: Du skal være eksportørregistreret for at
kunne sende varer til 3lande (herunder bl.a. Norge).
Det anbefales desuden at virksomheden arkiverer
udførslen da denne overfor SKAT kan anvendes som
dokumentation på momsfri eksport.
Under afsnittet ”Fortoldningsdokumenter” kan du
se mere om, hvilke dokumenter der skal følge med
forsendelser og kræves for en hurtig og smidig
eksportproces.
Husk!
Hvis forsendelsen skal sendes til et land uden for
Skandinavien, skal dokumenter udfyldes med engelsk
tekst. Fakturaer og øvrige dokumenter, der kræves ved
toldbehandlingen placeres i en selvklæben-de plastlomme,
der skal fastgøres ved siden af adresseetiketten.
• Vær omhyggelig ved mærkning af forsendelserne, og
sørg for, at du altid har korrekt dokumentation, hvor det
kræves.
• Hvis du eksporterer til et land uden for Skandinavien,
skal dokumenter udfyldes med engelsk tekst.
• Som eksportør har du det formelle ansvar for at holde
dig opdateret om gældende regler.
• Gem altid tolddoku-menter i mindst 5 år.
Eksportdokumenterne er også vigtige som
dokumentation overfor SKAT i forbindelse med momsfri
eksport.
Du kan finde flere oplysninger på:
http://www.bring.dk/told

Import
Hvis du importerer varer til Danmark, er der forskellige toldbehandlingsmuligheder på importområdet.
Men præcis som med al anden toldbehandling sparer du tid med korrekt dokumentation.

Fortolding
Ved import kan importøren som regel vælge, om varen
skal fortoldes af Bring. Som minimum producerer Bring
en midlertidig oplæggelse (Mio) for at undgå problemer
på toldekspeditionsstederne i Danmark, når bilen skal
toldekspederes. Når varerne er fortoldet og frigivet af
tolden kan de ibrugtages af importøren – det er vigtigt
at pointere, at ifald varerne ikke er færdigfortoldet, kan
de ikke udleveres til importøren.
BEMÆRK: Importøren af varerne skal være
importørregistreret på toldbehandlingstidspunktet.
I følgende tilfælde skal forsendelser importfortoldes:
• Alle varer uanset værdi og mængde skal told
• Varer, der importeres midlertidigt til Danmark for
senere genudførsel.
• Viser det sig, at vare rne skal sendes retur til
Danmark, skal der altid kunne fremlægges
udførselsdokumentation fra tidspunktet, hvor varerne
fysisk blev eksporteret fra Danmark – derved kan
varerne genindføres toldog afgiftsfrit.
Kvaliteten af fortoldningen styres af, hvorvidt
forsendelsens medfølgende faktura er tilfredsstillende.
Se afsnit ”Fortoldningsdokumentation”.

Indbetaling af told og afgifter
En god fortoldning, der går hurtigt og smidigt, kræver forberedelse. Ved du, hvilke dokumenter, der kræves?
Har du styr på reglerne? Med vores toldguide får du et bedre overblik over, hvad der kræves for at lykkes.

Told og afgifter betales på følgende måde:
Når varen er fortoldet stilles den til fri omsætning
og forbrug for importøren. Samtidig beregnes import
afgifter til staten. Import afgifterne fremgår af den
månedlige importspecifikation som importøren
modtager fra SKAT.

Husk!
Der gælder særlige regler, når du importerer/eksporterer
fra et område i Europa, der ligger uden for EU’s
momsområde.

Toldkredit:
Danske virksomheder skal ansøge SKAT om at få
bevilget kredit for told og afgifter. Se yderligere info på:
www.skat.dk eller kontakt dit lokale Toldcenter.

• Andorra og Vatikanstaten
Moms samt told skal betales
(visse varer fra Andorra er fritaget for moms).

Bring i Danmark agerer ligeledes som repræsentant for
udenlandske virksomheder på EU’s ydre grænse således,
at sendinger som er solgt til kunder på Kontinentet kan
fortoldes i Danmark for efterfølgende levering rundt
omkring i Europa. Derved undgås yderligere toldbehand
ling og en hurtigere levering.

• De canariske øer
Du behøver ikke betale told men moms.

I sådanne tilfælde opkræves Bring told og afgifter som
efterfølgende debiteres ordregiver.

• Kanaløerne
Du behøver ikke betale told men moms.

Leveringsvilkårene skal angives på handelsfakturaen
Incoterms er en række standardiserede regler om leve
ringsvilkår, der aftales mellem sælger og køber, og som
anvendes i forbindelse med nationale og internationale
handelstransaktioner. I dem er det beskrevet, hvem
der bærer omkostningerne, ansvaret og risikoen ved en
transaktion og inden for hvilket tidsrum, dvs. hvornår
ansvaret går fra sælger over til køber. Incoterms regler
er kendte, og de anvendes inden for international handel.
Ved at anvende Incoterms slipper du for at skrive aftale
om og præcisere leverings/ansvarsforsikring med mere.

• Grønland og Færøerne
Moms samt told skal betales ved import/eksport.

• Åland
Du behøver ikke betale told men moms.
• Bjerget Athos i Grækenland
Du behøver ikke betale told men moms.

• San Marino
Tilhører ikke EU-området men har en toldunionsaftale
med EU. Derfor skal du betale moms, når du køber en
vare fra San Marino. Derimod behøver du ikke betale
nogen told.
• Monaco og Isle Of Man
Tilhører ikke EU-området men hvis du bestiller en vare
fra Monaco, behandles dit køb alligevel på samme
måde, som hvis du havde købt en vare i Frankrig.
Du behøver altså ikke betale nogen told, og momsen
betaler du i Monaco.

Fortoldningsdokumentation
For at undgå forsinkelser og unødigt lange processer er det ekstra vigtigt at have styr på alle papirer. Har du den
rigtige type faktura? Er den korrekt udfyldt? Kender du dit EORI-nummer/CVR-nummer? Dette og mange flere
praktiske oplysninger kan du finde her.
Handelsfaktura/”Commercial invoice”
En handelsfaktura eller ”Commercial invoice” anvendes
normalt ved al handel med udlandet. Dette dokument
anvendes også af toldvæsenet til at fastsætte told
og afgifter. Fakturaens opgave er at give en fuld oversigt
over forsendelsens indhold samt hvilke vilkår der er
aftalt mellem køber og sælger, da det har betydning
for varens toldværdi og gør korrekt beregning af told
og afgifter mulig.

Handelsfaktura/Commercial invoice
Handelsfakturaen skal indeholde følgende oplysninger:
• Fakturanummer
• Sælgers navn og adresse
• Købers navn og adresse Købers/sælgers
• CVRnummer/EORInummer*
• Sted og dato for udstedelse
• Antal kolli og vægt
• En tilfredsstillende specifikation af forsendelsens indhold, helst med henvisning til HS-nummer**
(varenummer/toldtarifnummer)
• Oprindelsesland pr. varelinje. Aftalt pris angivet i aftalt valut
• Leveringsvilkår (Incoterms)
• Y-koder

Commercial
Invoice

Senders reference

Sender/exporter

Invoicing address/importer

Delivery details (if different from importer)

Company

Company

Name

Address

Address

Address

Postal Code & City

Postal Code & City

Postal Code & City

Country

Country

Country

Phone

Phone

Phone

E-mail

E-mail

E-mail

*Eori.no/org.no/VAT

*Eori.no/org.no/VAT

Delivery Contact

Exporter Contact

Importer Contact

Terms of delivery (Incoterms)

Terms of payment

Quantity

HS-Code

Unit Net.
weight

Number of parcels

Full description of goods

Total gross weight

Unit value

Country
of origin

Total net. weight

Weight
Total

Value &
Currency

Ykode er en tillægskode, som man skal føje til sit tarifnummer, hvis det er angivet i taric på
toldvæsenets hjemmeside. Der forekommer en eller flere Ykoder til visse tarifnumre, disse attesterer, at
varen f.eks. ikke indeholder ikke tilladt pels, CITES eller har dobbelte anvendelsesområder.
Andre vilkår knyttet til salget (antal varer, oprindelsesland, Ykode m.m.)
Som eksportør er det vigtigt, at man angiver disse koder korrekt, da det ellers kan medføre forsinkelser
for forsendelsen, når deklaranten skal kontakte eksportøren.
”EORI-nummer (for virksom- heder registreret i EU)
EORI står for Economic Operator Registration and Identification og er et nummer, der tildeles alle
økonomiske aktører i EU, der har aktiviteter omfattet af EU’s toldlovgivning. Alle virksomheder med
toldvirksomhed inden for EU skal have et EORInummer til at identificere sig med i samtlige EUlande. I
Danmark er virksomhedens CVRnummer det samme som EORInummeret.
**HS-nummer
HSnummer (Harmonized System Code) anvendes til at klassificere en vare i henhold til opdelingen
af toldtariffen. Danmark anvender otte tal, hvoraf de seks første er internationale. Dette system for
klassificering af varer er internationalt og gælder alle lande, der har tilsluttet sig HSkonventionen.

Fright cost
Other costs
Total value and currency

Declaration of origin
The exporter and the products covered by this document (Aut. No.
these products are of EEA preferential origin.

Place

Date

*Unique id.number for economic operators in the European Community (EU).

) declares that, except where otherwise clearly indicated,

Signature

Name

KK-494.09.2020

Proformafaktura
Denne type faktura accepteres kun af toldmyndighederne i tilfælde af, at afsenderen
sender varer som gaver, vareprøver m.m. Hvis du bar brug for at benytte en proformafaktura,
skal den angivne værdi afspejle varens reelle værdi.
Oprindelsescertifikat
Godkendt oprindelsescertifikat giver nedsat told eller toldfrihed til Danmark og ved
import til lande som Danmark har frihandelsaftale med. Det betyder, at eksportøren skal
dokumentere varens oprindelse for at opnå toldfordele.
Krav til toldfordele/preferencetoldbehandling skal fremlægges på importtidspunktet
og skal dokumenteres ved fremvisning af varecertifikat EUR1 eller en præference erklæring
i faktura. Bemærk, er der ingen autorisationsnummer i fakturaerklæringen dækker fakturaen
kun 45600,dkr. Findes der autorisationsnummer i fakturaerklæringen, er der på samme
måde som ved brug af EUR1 certifikat ingen begrænsning. Autorisationsnummer
søges hos SKAT.

Proforma
Invoice

Company logo

Terms of delivery - Place

Sent by

Sent to

Name

Name

Address

Address

Postal Code & City

Postal Code & City

Country

Country

Phone

Phone

Org.nr

Org.nr

Total gross weight

Total net weight

Quantity

Hs-number

Net weight

Full description of goods

Country of origin

Value & Currency

Bemærk, at præferance certifikat og fakturadeklarationer kan have forskellige formkrav,
f.eks. ordlyd og udformning m.m. afhængig af, hvilken handelsaftale men henviser til.
For at forenkle fortoldningen skal proformafakturaen være så detaljeret som muligt.
Det kan variere fra land til land, hvilken information der skal angives, men følgende
betragtes som værende standard:

Total value and currency

Reason for export

•
•
•
•
•
•

Overskriften: ”Proforma Invoice”
Dato for udfærdigelse af fakturaen
Afsenders navn og adresse
Modtagers navn og adresse
Antal og type kolli, bruttovægt og pakkens mærkning
Detaljeret beskrivelse af indholdet (inkl. antal og værdi), nettovægt samt varens
oprindelsesland, leveringsvilkår Egenhændigt underskrift i nogle tilfælde

I proformafakturaen skal der altid stå: No charge. Value for customs purposes only.
Identisk med handelsfakturaen.

Gift

Return after repair

For repai

Return for credit

For repair under guarantee

Other

The exporter of the products covered by this document (Aut nr
clearly indicated, these products are of EEA preferential origin.

declares that, except where otherwise

Signature

Date

Name in capital letters

Place

Signature

Forhåndsadvisering
Fra og med den 1. januar 2011 skal varer til og fra
tredjelande, dvs. lande uden for EU’s sikkerhedszone,
risikovurderes og forhåndsadviseres inden afgang.
Transportøren har ansvaret for at sikre, at der findes en
forhåndsadvisering. Forhåndsadviseringen udfærdiges
af transportøren eller tredjepart for kundens regning.
Varerne adviseres i henhold til givne frister og kriterier.
For dig som eksportør/importør betyder det, at varerne
skal have korrekt tolddokumentation og relevante
oplysninger inden transporten kan sættes i værk. Fejl og
brist vil medføre forsinkelser og øgede omkostninger.
Eksempler på undtagelser fra adviseringspligt:
• Varer, der transporteres i henhold til
den internationale postkonvention.
• Varer og leverancer til og fra installationer
på kontinentalsoklen

Husk!
• Anvend den rigtige type faktura. Ved gaver og
vareprøver m.m. Kræves f.eks. en proformafaktura.
• Der kræves præference certifikat/erklæring for at opnå
toldfordele ved import til Danmark eller lande,
som Danmark har frihandelsaftale med.
• Ved international handel stilles der krav til handelsog fragtdokumentation.
• Visse varer kræver tilladelse fra aktuelle myndigheder.
Hold dig opdateret omkring regler, der vedrører import
og eksportrestriktioner.
• Ved eksport af spiselige næringsmidler som f.eks.
kosttilskud kræves speciel tilladelse.

Du kan finde flere oplysninger om eksport og
importvilkår på: www.bring.dk/told
Her findes oplysninger, der kan hjælpe dig som importør eller eksportør. På vores hjemmeside
finder du også link til aktuelle sider på nettet. På www.skat.dk kan du desuden finde
opdaterede oplysninger og regler for import og eksport.
Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte kundeservice på +45 70 20 30 40.

