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Toldstyrelsen tilbageholder
flere kontanter end tidligere
Siden 2019 har Toldstyrelsen tilbageholdt 45 mio.
kr. i kontanter ved kontrol på de danske grænser. I
2021 blev reglerne for ind- og udførsel af kontanter strammet for blandt andet at styrke indsatsen
mod hvidvask.
Rejser man med over 10.000 euro svarende til ca. 75.000 kr. i kontanter eller andre likvide midler, skal beløbet angives til Toldstyrelsen. Formålet er at forhindre
hvidvask af penge og illegale pengestrømme på tværs af landegrænser.
Gennem de senere år har Toldstyrelsen styrket kontrollen af rejsende, der medbringer kontanter og guld over de danske landegrænser. Toldstyrelsen gennemfører stikprøvekontroller og en række målrettede aktioner med brug af pengehunde. Derudover samarbejder Toldstyrelsen med danske og europæiske myndigheder om pengebevægelser over grænserne.
Fra 2019 til 2021 har Toldstyrelsen tilbageholdt 45 mio. kr. i kontanter, jf. figur 1.
Toldstyrelsen tilbageholdte i 2019 ca. 16 mio. kr., mens beløbet i 2021 steg til 22
mio. kr. Som følge af COVID-19 faldt rejseaktiviteten betydeligt i 2020, hvilket betød et fald i tilbageholdelsen af kontanter.
Figur 1. Tilbageholdte kontanter, 2019-2021 (mio. kr.)
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Tilbageholdte kontanter
Fra 2019 til 2021 har Toldstyrelsen tilbageholdt kontanter for 45 mio. kr.
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Kilde: Toldstyrelsen.
Anm.: I 2021 blev reglerne for indførsel af kontanter over grænsen ændret, hvorfor der skal tages højde for
dette i sammenligningen år for år.

Toldstyrelsen tilbageholder flere kontanter end tidligere

Side 2

Kontanterne er primært tilbageholdt fra rejsende, som ikke har angivet korrekt
og derfor bevidst eller ubevidst har overtrådt reglerne. I 2021 fandt Toldstyrelsen desuden 7,7 mio. kr. i et kølerum på et skib, jf. boks 1.
I perioden 2019 til 2021 blev der lavet 630 angivelser af kontanter for i alt 151
mio. kr.
Boks 1. Større sager i 2021
Toldstyrelsen gjorde et stort fund, da toldere og en toldhund fredag den 5. november
2021 kontrollerede bagage, der var tjekket ind i Københavns Lufthavn. Toldhunden Andy
viste interesse for to stykker bagage blandt de mange kufferter, og efter en nærmere
kontrol viste kufferterne sig at indeholde flere poser med danske og svenske kontanter,
som ikke var angivet til Toldstyrelsen. I alt tilbageholdt tolderne kontanter svarende til ca.
5,7 mio. kr.
Toldstyrelsens overvågninger og analyser førte i midten af oktober til, at en række paller
med frostpakker blev udtaget til kontrol i Grønlandshavnen i Aalborg. Ifølge toldpapirerne var der tale om en almindelig sending frysegods, men ved nærmere kontrol viste
frostpakkerne sig at gemme på 7,7 mio. kr. i kontanter.

Nye regler styrker muligheder for kontrol
Den 3. juni 2021 trådte der nye regler på området i kraft, der betyder, at guld
også er omfattet af grænsen på 10.000 euro. Efter de nye regler trådte i kraft,
har Toldstyrelsen tilbageholdt guld for en værdi på knap 300.000 kr.
Toldstyrelsen kan også tilbageholde likvide midler uanset beløbets størrelse,
hvis der er tegn på en forbindelse til kriminelle aktiviteter. Reglerne gælder i hele
EU og har blandt andet til formål at styrke indsatsen mod hvidvask.

www.toldst.dk

Toldstyrelsen er en
del af Skatteforvaltningen

