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Toldere tilbageholder
millioner af cigaretter
De seneste år har Toldstyrelsen styrket kontrollen
på tobaksområdet. Det har ført til store tilbageholdelser af millioner af ulovlige cigaretter.
Tobak er en afgiftspligtig vare i Danmark. Skattevæsenet samarbejder derfor om
at kontrollere tobaksvarer for at begrænse ulovlig indførsel og handel af tobak i
Danmark. Toldstyrelsen fører kontrol med indførslen af tobaksvarer til Danmark,
mens Skattestyrelsen kontrollerer tobaksvarer inden for landets grænser i fx kiosker og butikker.
Toldstyrelsen har de seneste år styrket kontrollen på tobaksområdet gennem
forbedrede risikovurderinger af varer i forhold til ulovlig import af tobak, herunder fx cigaretter. Kontrollen er desuden styrket gennem øget udveksling af viden
og efterretninger med politiet, internationale toldmyndigheder og Europol.
Indsatsen har resulteret i, at Toldstyrelsen i 2020 og 2021 har forhindret forsøg
på at indsmugle meget store mængder af ulovlige cigaretter. I 2021 tilbageholdt
Toldstyrelsen 12,7 mio. cigaretter, jf. figur 1. Heriblandt et stort fund på 10 mio.
cigaretter i en lastbil på Rødbyhavn. Året før fandt toldere 14 mio. cigaretter i en
sættevogn på Esbjerg Havn og 1,6 mio. cigaretter i en række kabeltromler på
Aarhus Havn.
Figur 1. Tilbageholdte cigaretter, 2018-2021 (mio. stk.)
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13 mio.
Tilbageholdte cigaretter
I 2021 tilbageholdte Toldstyrelsen
knap 13 mio. ulovlige cigaretter.

Toldere tilbageholder millioner af cigaretter

Side 2

Toldstyrelsens sager på tobaksområdet kan generelt inddeles i to typer. Den første type dækker over organiseret smugling, hvor sagerne er komplekse og med
tilbageholdelser af relativt store mængder tobaksvarer, der ikke er betalt afgifter
af. Den anden type dækker over privates forsøg på at indføre tobaksvarer udover den tilladte mængde, jf. boks 1. Denne type sager tegner sig for langt størstedelen af registrerede tobaksager i Toldstyrelsen.
Fald i rejsende betød færre sager
På trods af den stigende mængde af tilbageholdte cigaretter er antallet af sager
på tobaksområdet de seneste år faldet. I 2018 blev der registreret godt 900 sager, mens der er blev registreret godt 700 sager i 2021, jf. figur 2. Faldet skyldes
blandt andet COVID-19, der i 2020 og 2021 reducerede grænsehandlen og flytrafikken blandt private.
Figur 2. Sager på tobaksområdet, 2018-2021
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Kilde: Toldstyrelsen.
Anm.: Sagerne omfatter tilbageholdte cigaretter, cigarer, røgtobak, snus, vandpibetobak mm.

Boks 1. Regler for indførsel af tobak
Inden for EU må borgere frit medbringe varer til eget brug, men der er undtagelser, når det kommer til tobak. Ankommer man fra et EU-land som fx Tyskland, må man som privatperson medbringe tobak til eget forbrug. De vejledende mængder for privat forbrug er 800 cigaretter, 200 cigarer og 1 kilo røgtobak. Læs mere om reglerne på
rejseregler.dk.
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