Data Analytics Told
Få identificeret toldpotentialet
Hvad er Data Analytics Told?

Komplekse organisationer, forskellige itmiljøer og toldmyndigheders forskellige
behandlinger kan gøre indsigten i og
overblikket over selskabets toldforhold
vanskeligt. Data Analytics fokuserer på
nøgleindikatorer for at vurdere, om
selskabet overholder toldreglerne.
Data Analytics kan bruges til at se, teste og
tjekke individuelle oplysninger i
toldangivelserne. Dataanalysen giver en
fremragende indsigt i toldbehandlingen og
kan ideelt set benyttes til at spotte
optimeringsmuligheder.

Hvad er fordelene?
Deloittes analyseværktøj kan:
• tjekke, at virksomhedens toldangivelser lever op
til reglerne, så bøder og sanktioner undgås
• skabe et dokumentationsspor, der kan bruges til
revision og toldeftersyn
• gøre virksomheden opmærksom på større
omkostningsfaktorer og finde
besparelsesmuligheder
• strømline toldproceduren, højne kvaliteten og
nedbringe interne it-udgifter
• finde svaghederne i virksomhedens
toldhåndtering og forbedre virksomhedens
forretningsgang
Håndtering af toldangivelser er et kæmpe arbejde,
der følger af import og eksport af varer. For mange
virksomheder er mængden og hyppigheden af
angivelser som regel stor og med et meget stort
dataindhold. Den store datamængde betyder ofte, at
både risici og muligheder bliver overset.
Besparelsesmulighederne er store.
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Hvilke problemer løser det?

Identificerer risici og optimeringsmuligheder
Uanset om din virksomhed selv håndterer
toldangivelserne, eller om I outsourcer, er det
vigtigt at sikre, at toldreglerne overholdes.
At overtræde toldlovgivningen kan resultere i, at
I bliver straffet, varerne kan blive beslaglagt og
toldbevillinger kan tilbagekaldes. Der foreligger
også en risiko for, at I går glip af store
besparingsmuligheder, på grund af f.eks.
frihandelsaftaler, udenlandske handelszoner
m.v.
Toldrelaterede data i ERP-systemet er vanskelige
at finde frem til og at analysere. Derfor har
Deloitte udviklet et værktøj, der giver et overblik
over alle tolddata i en given periode.

Hvem har gavn af værktøjet?
Virksomheder, der
• handler på internationale
markeder
• importerer og eksporterer
varer ind og ud af EU
• ønsker at optimere sine
internationale
handelsstrategier
• ønsker at få indsigt i og at
optimere sine toldprocedurer
og dermed opnå besparelser
og være compliant.

Hvem kan bruge værktøjet?
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Hvem kan hjælpe?
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