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Toldstyrelsen gennem
fører målrettet kontrol 
af pakker fra Kina 

Toldstyrelsen har i syv kontrolaktioner kontrolleret 
ca. 5.400 pakker fra Kina. Ca. 96 pct. af pakker an
givet med en værdi under 80 kr. var angivet kor
rekt. 

Toldstyrelsen har i 2019 gennemført syv kontrolaktioner i Internationalt Postcen

ter ved Københavns Lufthavn målrettet privat indførte pakker fra Kina. Kontrolak

tionerne var et supplement til den almindelige kontrol på området. 

Formålet med kontrolaktionerne var at vurdere, i hvilket omfang der bliver angi

vet korrekte oplysninger i forhold til afregning af moms, afgifter og told samt om

fanget af ulovlig import af farlige og sundhedsskadelige varer. 

I kontrollerne var der bl.a. fokus på, om den angivne værdi var under eller over 

80 kr., hvilket er grænsen for, hvornår der skal betales moms af en vare, der kø

bes uden for EU. Det blev registreret, hvor stor en andel af forsendelserne, der 

var angivet til en værdi på under 80 kr. og kontrolleret, om værdien var angivet 

korrekt. 

Figur 1. Nøgletal for resultater af Toldstyrelsens kontrolaktioner målrettet pakker fra Kina i 2019 
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Kilde: Toldstyrelsen. 
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I alt blev der i de syv kontrolaktioner kontrolleret ca. 5.400 pakker. Af dem var ca. 

5.000 af pakkerne angivet med en værdi på under 80 kr., og kun i lidt over 200 

tilfælde vurderede tolderne, at angivelsen var sat for lavt. Kontrollerne viste såle

des, at værdien var korrekt angivet i ca. 96 pct. af de forsendelser, hvor værdien 

var sat til under 80 kr. 

Kontrolaktioner bidrager til risikobillede 

Kontrolaktionerne giver sammen med den løbende kontrol et billede af mulige 

udfordringer med privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina. Resulta

terne bidrager til at opdatere risikobilledet, der er udgangspunkt for Toldstyrel

sens daglige kontrolaktiviteter, og som benyttes til at prioritere kontrolaktiviteter. 

Resultaterne bruges endvidere til at prioritere Toldstyrelsens informations- og 

vejledningsindsats. 

Toldstyrelsen har i dag 800 medarbejdere til at sikre smidig handel og effektiv 

toldkontrol, og kontrollerer grænseovergangene med kontrolenheder i hele lan

det, hvoraf Kastrup Lufthavn og grænseovergangen i Padborg er de største. 

www.toldst.dk Toldstyrelsen er en 

del af Skatteforvaltningen 
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