Krav til eksport
til storbritannien
EORI-nummer
For levering til lande uden for EU skal dit firma have et

og erhvervs-importør i UK.
•

såkaldt EORI-nummer (Economic Operators’ Registration and Identifca-tion). Dette identifikationsnummer

(standardise-ret leveringsbetingelse).
•

er påkrævet til toldbehand-ling. Du kan ansøge om et
EORI-nummer fra dit lands toldmyn-digheder. Når du

UK VAT-nummer (CVR) ved brug af Incoterm 18
Navn, adresse, telefonnummer, mail og kontaktperson på modtager.

•

sender pakker til Storbritannien, er EORI-nummeret fra

Leveringsadresse, hvis den adskiller sig fra faktureringsadresse.

erhvervseksportøren i EU og erhvervsimportøren i UK

•

Faktureringsdato, fakturanummer og lokation.

påkrævet.

•

Betegnelse og antal på varer med tilhørende
varekoder og respektive værdier.

Varers klassifikation på basis af varekoderne (HS-kod-

•

Værdi på varer (med valutaspecifikation).

er)

•

Leveringsbetingelse/Incoterm.

Varer fragtet til ikke EU-lande skal klassificeres. For at

•

GLS pakkenummer/numre.

gøre det, bruger toldmyndighederne varekoder - de

•

Vægt (brutto/netto).

såkaldte HS-koder. Disse koder definerer hvilke varer, der

•

Oprindelsesdeklaration.

er inkluderet i din forsen-delse, og hvor høj toldsatsen og

•

Firmastempel, signatur og navn skrevet i ren

andre importafgifter bliver.

tekst.

Udover en beskrivelse af varerne, skal pakker til UK også

For hver linje i fakturaen skal følgende fremgå:

angives med et tilsvarende positionsnummer (varekode).

• Alle varekoder (sammenlagt)

Detaljeret information angående HS-koder kan findes på:

• Brutto- og nettovægt

https://www.tariffnumber.com/.

• En præcis beskrivelse af varerne

Taric https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2247456

• Oprindelse

eVITA https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2247455

• Værdideklaration inkl. valuta

Toldtariffen https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=170970
Hvis den samme varekode, med samme oprindel-se/herPåkrævede dokumenter til told

komstland, er nævnt flere gange på samme faktura, skal

1. Handels- eller proformafaktura

en total af brutto- og nettovægt, værdi samt stk. antal af

For forsendelser til UK er en handels- eller proformafaktu-

varer-ne være lagt sammen for denne varekode.

ra påkrævet. Handelsfakturaen er påkrævet for varer med
kom-merciel værdi, og proformafakturaen er påkrævet for

2. Udførselsangivelse

varer uden kommerciel værdi (fx gaver eller vareprøver).

Når en vares værdi overstiger €1,000/DKK 7,500, skal der
udfær-diges en udførselsangivelse til Toldstyrelsen i Dan-

Fakturaen skal sendes elektronisk med tolddata og skal

mark, før pakken kan transporteres til UK.

indeholde følgende information:
•

•

Komplet importørdata, hvis den ikke er den

Hvis du ikke har lavet udførselsangivelsen, udfærdiger

samme som modtageren: navn, adresse, tele-

GLS den for dig. Du behøver derfor kun at sende GLS told-

fonnummer og mailadresse.

fakturaen via mail.

Navn og adresse på afsender samt telefonnum
mer og mail-adresse.

•

EORI-numre på afsender, erhvervseksportør i EU

Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os

Pakkelevering i detaljer

Incoterms
Incoterms definerer hvilke omkostninger, der pådrages

•

Incoterm 18 (DDP):

afsen-der, og hvilke der pådrages modtager i forbindelse

Fragtomkostninger, fortoldning og moms betales -

med tolden (skatter, toldtariffer og toldgodkendelse).

Afsender betaler fragt og fortoldning. Moms betales
enten af importør eller afsender efter registrering i
UK. Der er ingen told.

For forsendelser til et ikke EU-land vil momsr, told og et
for-toldningsgebyr blive pålagt sammen med forsen-

o

For pakker med en forsendelsesværdi af maks. £135.
Når den medfølgende forsendelsesværdi gælder, er

delsesomkost-ningerne.

denne type Incoterm obligatorisk for erhvervsafsen•

Importmoms i UK er på nuværende tidspunkt på 20%.

•

Told vil afhænge af typen af varer, der skal fragtes, og

•

dere.
o

Importmoms vil blive betalt direkte til de britiske

tarifferne bestemmes af den britiske regering.

skatteautoriteter (HMRC). Det er muligt, at der

Fortoldningsgebyret bestemmes af GLS. Det dækker

påkræves registrering på den britiske regerings hjem-

for det ekstra arbejde, der tilføjes grundet fortoldning-

meside på www.gov.uk før afsendelse.

sprocessen. Afhængig af hvilken Incoterm, der vælges

o

Forsendelsen vil gå igennem fortoldning og en inspek

af afsender, vil satsen opkræves af afsender eller

tionsproces; GLS kræver betaling for denne pro

modtager. GLS kan give dig yderligere information

ces. Der er ingen told.

herom.
Afskaffelse af fritagelsesgrænsen med Incoterm 50
Når der eksporteres med GLS til UK, vil afsender kunne

I overensstemmelse med en beslutning taget af den

vælge mellem disse Incoterms for erhvervsfortoldning:

britiske regering er det forventet, at fritagelsesgrænsen
(Incoterm 50) vil blive afskaffet fra 2021. I princippet skal

•

Incoterm 40 (DAP, godkendt):

der, uanset hvor lav deres værdi må være, betales told på

Fragtomkostninger og fortoldning betales, told og

alle varer.

moms betales ikke - Afsender betaler for fragt og
•

fortoldning, mens importør betaler for told og moms.

Et kig på Incoterms

Incoterm 60 (Pick&ShipService, Pick&ReturnService):

Afhængigt af om du sender dine pakker til erhvervs- eller

Fragtomkostninger, fortoldning, told og moms betales

priva-te modtagere og værdien af dine varer, har den

- Kunden betaler for alle omkostninger, mens im-

britiske regering lavet forskellige regler for valget af In-

portøren ikke bliver pålagt yderligere omkostninger.

coterms. Den følgende tabel giver dig en samlet oversigt
over mulige Incoterms.

Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os

Når du sender med GLS til UK er følgende
Incoterms en valgmulighed:

Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os

