5 gode råd
om told
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Få fokus på toldområdet
Det er svært at navigere i de forskellige toldregler, der er
forbundet med at importere og eksportere varer ind og ud
af EU. Og træder du forkert, resulterer det ofte i en efteropkrævning af told, som i modsætning til moms er stort set
umulig at få godtgjort.
Det er som udgangspunkt importørens og eksportørens ansvar, at varer bliver fortoldet eller eksporteret i
overensstemmelse med toldreglerne. Og uddelegering
af import og eksport af varer til tredjemand, fx speditør
eller transportør, fratager altså ikke virksomheden for
det overordnede ansvar. Derfor er det vigtigt med et
grundigt kendskab til reglerne, for selvom tredjemand
holder virksomheden skadesløs i tilfælde af fejl, kan
netop den type fejl hurtigt give virksomheden en dårlig
profil i forhold til SKAT.
Som importør/eksportør bør du derfor sørge for, at der
i virksomheden er tilstrækkelig toldviden til at sikre en
korrekt behandling af virksomhedens varer. Det gælder
også, selvom I har valgt at uddelegere toldbehandlingen
til en speditør/transportør.
Optimer dine toldbetalinger
Toldreglerne indeholder en række muligheder for at
minimere/optimere toldbetalinger. De fleste af mulighederne kræver en tilladelse/bevilling fra SKAT. Hvis en
bevilling ikke afspejler virksomheden, og I ikke opfylder
de særlige krav, der er beskrevet i bevillingen, kan det
betyde en efteropkrævning af told og tilbagekaldelse af
bevillingen/tilladelsen.
I forbindelse med de nye toldregler, der blev indført
1. maj 2016, vil mange af de forenklinger, der bliver
implementeret med de nye regler, kun kunne udnyttes af
virksomheder, der er AEO-certificeret.

AEO-hvad for noget?
AEO er en toldmæssig certificering i risikohåndtering,
der gives til virksomheder i EU, der anerkendes som
troværdige og arbejder med en høj compliance på alle
områder. En AEO-certificering er frivillig, men kræver,
at man ansøger om bevilling hos toldmyndighederne. I
forbindelse med en ansøgning om en AEO-certificering
skal virksomheden foretage en selvevaluering. Denne
type evaluering giver dig et overblik over virksomhedens
toldmæssige status, og afslører om den er klar til at blive
AEO-certificeret. Uanset om I ønsker at blive AEO-certificeret eller ej, er det en rigtig god ide at gennemføre en
selvevaluering, så I får et overblik over virksomhedens
toldforhold og kendskab til, om I har den fornødne
toldviden til at sikre den rette toldbehandling.
Godt begyndt er halvt fuldent
En korrekt toldbehandling kræver god planlægning, inden du indgår endelig aftale med kunder og leverandører, herunder speditører/transportører. Det er i den forbindelse vigtigt, at I indgår fyldestgørende aftaler med
jeres samarbejdspartnere, så ansvarsfordeling er tydelig
mellem jer. En veltilrettelagt plan forhindrer mange fejl i
toldhåndteringen, der ellers kan medføre øget betaling
eller efteropkrævning af told.

Vidste du, at …
… over halvdelen af alle toldangivelser er behæftet
med fejl? Og at mange af fejlene fører til opkrævning af told hos importøren? Læs med her og bliv
klogere på toldreglerne. Uddelegering af import
og eksport af varer til tredjemand, fx speditør eller
transportør fratager jer nemlig ikke for det overordnede ansvar.

Hvad kan vi gøre for dig?
I Deloitte har vi Danmarks største toldafdeling med fire
dedikerede toldrådgivere, der udelukkende beskæftiger
sig med toldforhold og international handel. Det betyder, at vi kan assistere din virksomhed i at få et overblik
over virksomhedens toldforhold, herunder en vurdering
af, om virksomheden har de tilladelser, der er nødvendige for at kunne importere og eksportere varer.

En korrekt toldbehandling kræver god planlægning, inden du indgår endelig aftale med kunder
og leverandører, herunder speditører/transportører
Med vores toldteam på sidelinjen får du en kompetent
ressource, som leverer høj kvalitet, uanset hvor små eller
store opgaver du skal have løst. Når din virksomhed
vokser, vokser vi nemlig med dig. Vi har et omfattende
kompetenceapparat klar både i Danmark og i resten af
verden, hvilket sikrer dig, at du altid er up to date.

Fem gode råd
Mange af de situationer, der medfører efteropkrævning af told, kan undgås med følgende fem råd:
1. Erkend ansvar
Det er som udgangspunkt importørens ansvar,
at varerne fortoldes rigtigt, og at der dermed
anvendes korrekt toldværdi og toldsats. Det er
derimod eksportørens ansvar, at eksport af varer
foregår i overensstemmelse med toldreglerne,
og at relevante eksporttilladelser er indhentet,
inden varerne eksporteres. Både importøren
og eksportøren skal derfor have kendskab til
toldlovgivningen.
2. Ha’ kendskab til virksomhedens
”toldmæssige status”
Skab overblik over virksomhedens
toldforhold, så der altid er styr på hvilke
toldtilladelser/bevillinger I har. Er der
udpeget en nøglemedarbejder på rette sted i
organisationen, som kan sikre at bevillinger/
tilladelser vedligeholdes og følges? Derudover
skal der tages stilling til, om I skal AEOcertificeres.
3. Ha’ kendskab til virksomhedens bevillinger/
tilladelser
Har virksomheden de rette/nødvendige bevillinger/tilladelser? Og afspejler bevillingerne/
tilladelserne virksomheden, således at kravene
overholdes? Husk at de altid skal være konkrete,
fyldestgørende og opdaterede, når der ændres i
varesortiment, virksomhedsadresse mv.
4. Kend din samarbejdspartner
Har I indgået aftaler med samarbejdspartnere, fx
speditører/transportører? Og er aftalerne fyldestgørende? Der skal altid være en klar ansvarsfordeling mellem parterne.
5. Vær’ på forkant
Vær opmærksom på hvilken toldmæssig oprindelse varerne har. Er det eksempelvis muligt at
optimere/undgå betaling af told ved import til
EU? Har virksomheden de nødvendige tilladelser/bevillinger til at kunne importere/eksporterer
varerne? Og er de gyldige på import-/eksporttidspunktet?
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