
Side 53

A: 

Toldstyrelsen 

kan 

umiddelbart 

fastslå andre 

varekoder

C:  En vareprøve 

sendes til analyse for 

fx at fastslå varens 

beskaffenhed

Bestemmelse   

af varekode 

ved 

A, B eller C 

først derefter 

beregning af 

nyt toldbeløb

B: Samarbejde 

Klarereren fremsender oplæg til 

varekoder og dokumentation for 

fx materialer, så korrekt 

varekode derudfra kan 

bestemmes

A:

Fejl i varekoden. Eksempler på hvad der skal til for at finde det nye 

toldbeløb, der skal stilles sikkerhed for

Artikel 188 

Verifikation af en toldangivelse 

Toldmyndighederne kan med henblik på at 

verificere, at oplysningerne i en 

toldangivelse, der er antaget, er rigtige: 

a) undersøge angivelsen og tilhørende 

dokumentation 

b) kræve, at klarereren forelægger andre 

dokumenter 

c) undersøge varerne 

d) udtage stikprøver med henblik på 

analyse eller dybtgående kontrol af varerne



Side 54

TID

Toldangivelsen kan IKKE 

verificeres. Toldstyrelsen 

vurderer at varekoder er 

forkerte.

Toldstyrelsen finder de 

korrekte koder 

Nyt toldbeløb 

beregnes på baggrund 

af ændrede varekoder 
Varemodtager bekræfter 

på mail accept af 

ændrede varekoder, nyt 

toldbeløb og 

sikkerhedsstillelsesbeløb

Toldstyrelsen retter i 

toldsystemet. Opkrævning af 

nyt toldbeløb og 

sikkerhedsstillelsesgebyr  

sker via 

importspecifikationen.  

Varen kan frigives

Sikkerhedsstillelses-

gebyr på 3,5 promille 

af toldbeløbet kan 

beregnes

Toldstyrelsen 

sender

straksafgørelsen

A: Toldstyrelsen kan umiddelbart fastslå fx andre varekoder – andet toldbeløb på 

baggrund af de eksisterende oplysninger



Side 55

TID

Toldangivel-

sen kan 

IKKE 

verificeres

Tvivl om fx 

korrekte 

varekoder. 

Nyt toldbeløb 

og sikkerhed 

kan ikke 

umiddelbart 

beregnes  

Varemodtager bekræfter på mail 

accept af ændrede varekoder, 

nyt toldbeløb og 

sikkerhedsstillelsesgebyr 3,5 

promille af nyt toldbeløb

Toldstyrelsen retter 

toldsystemet. Opkrævning af 

nyt toldbeløb og 

sikkerhedsstillelsesgebyr  

sker via 

importspecifikationen.  Varen 

kan frigives

Klarereren / virksomheden 

fremsender dokumentation for 

materiale og varekoderne

TID

B: Korrekt varekode kan ikke bestemmes på det foreliggende grundlag. Hurtig løsning 

kræver samarbejde og fremsendelse af yderligere dokumentation fx for materialer eller 

fremstillingsmåde. 

Toldstyrelsen 

sender

straksafgørelsen
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TID

Toldangivels

en kan IKKE 

verificeres

Tvivl om 

korrekte 

varekoder. 

Nyt toldbeløb 

og sikkerhed 

kan ikke 

umiddelbart 

beregnes  

Varemodtager bekræfter på mail 

accept af beløb og sikkerhed for 

højeste toldsats. 

Toldstyrelsen retter toldsystemet 

efter højeste toldsats. 

Opkrævning af nyt toldbeløb og 

sikkerhedsstillelsesgebyr  sker 

via importspecifikationen.  

Varen kan frigives

Der kan ikke tilvejebringes 

dokumentation for varekoder. 

Toldstyrelsen sender vareprøver 

til analyse. Sagsbehandlingstid 

er typisk flere uger.

Når analyse-

resultatet 

foreligger,

konsekvens-

rettes der 

evt. i told-

systemet

TID

C: Korrekt varekode kan ikke bestemmes på det foreliggende grundlag. Yderligere 

dokumentation kan ikke fremskaffes. Varen sendes til analyse. 

Ønskes varerne før 

analyseresultatet foreligger, og 

det er muligt at beregne højeste 

toldsats, kan der stilles sikkerhed 

for højeste toldsats.



Side 57

TID

Toldangivelsen kan 

verificeres

Varen frigives i 

toldsystmet og kan 

tages i brug

Toldstyrelsen sender 

kvitteringsskrivelse 

Den hurtigste måde: Ingen fejl – toldangivelsen kan verificeres J



Hvad sker der når en vare udtages til kontrol?

Side 58

Toldstyrelsen 

indkalder 

dokumentation 

til 

toldangivelsen. 

Tid og sted for 

kontrol aftales.

Virksomheden 

eller dens 

repræsentant 

fremsender 

dokumentation.

Toldstyrelsen 

sender 

opgørelse med 

rettelser ift. 

angivelsen og 

nyt toldbeløb.

Opkrævning af 

det ekstra 

toldbeløb og 

gebyr for 

sikkerheds-

stillelse sker 

gennem 

toldsystemet 

og import-

specifikationen.

Bestemmelse 

af varekode 

ved A, B eller C

Ingen fejl.

Varen frigives. 

Kvitterings-

skrivelse.

Vareposter på 

angivelsen, 

der ikke er 

udtaget til 

kontrol frigives 

ved mail.

Meddeler virksomheden, 

evt. gennem 

virksomheds-

repræsentanten pr. mail, 

at der er fuld enighed om 

toldbeløbet og 

sikkerhedsstillelsesgebyr, 

kan varen frigives og 

tages i brug.

Mener Toldstyrelsen, at verifikationen 

af toldangivelsen kan føre til et højere 

told- eller merværdiafgiftsbeløb, end 

hvad der fulgte af oplysningerne i 

toldangivelsen, er frigivelsen af 

varerne betinget af, at der stilles en 

tilstrækkelig sikkerhed. 

A: Toldstyrelsen 

kan umiddelbart 

fastslå 

varekoden 

C: En vareprøve 

sendes til 

analyse for fx at 

fastslå prøvens 

materiale.

B: Samarbejde

Virksomheden 

eller dens 

repræsentant 

fremsender 

oplæg til 

varekoder.

En vare udtages til kontrol

Kontrollen kan fx 

foregå på 

virksomheden, i 

havnen, på 

lagerhotel eller 

ved 

grænsestregen.

Der kan fx 

deltage en 

medarbejder fra 

virksomheden, 

en virksomheds-

repræsentant,en

medarbejder fra 

et lagerhotel/ 

pakhus eller en 

lastbilchauffør.

Straksafgørelse

fremsendes.

Tolderen 

spørger, om 

virksomheden 

er enig i den 

nye opgørelse.

Ved mistanke om tariferingsfejl 

tages der evt. billeder og 

udtages vareprøver.


