Told – Vi løser alle opgaver
Shipping.dk har sin egen toldafdeling med engagerede
medarbejdere, der går op i at løse alle opgaver til både
kunders og SKATs tilfredsstillelse. Vi har beskæftiget os
med told, siden TOLD & SKAT blev en kendt instans i
Danmark.
I forbindelse med alle import- og eksporttoldopgaver kræves det,
at virksomhederne har de lovpligtige og krævede tilladelser eller
registreringer. Hvis andet er tilfældet, kan vi hjælpe med at få
disse på plads.
Vi arbejder i flere systemer: KSD til T dokumenter og SKATs egne
online systemer.
Vi holder os kontinuerligt opdateret bl.a. som medlem af
Danmarks Skibsmæglerforenings og Danmarks rederiforenings
udvalg af medlemmer fra rederier og shippingvirksomheder. Her
er vi i fællesskab i tæt dialog med SKAT og arbejder på at have
indflydelse på ændring af fejl og mangler i SKATs systemer og for
hele tiden at være opdateret omkring systemerne samt nye tiltag/
love/regler vedr. disse.
Som udgangspunkt kan vi hjælpe med alt vedr. SKAT,
Erhvervsstyrelsen (samlet styrelse for det, der tidligere var delt
op i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen
og IT- og Telestyrelsen), NaturErhvervsstyrelsen (Ministeriet for
Fødevare-, Landbrug og Fiskeri) samt import-eksport af varer.
Shipping.dk har selv toldoplag i Kalundborg, Frederikshavn og
Fredericia – og snart også i Middelfart. Vi har desuden godkendt
eksportørordning samt tilladelse til FUE, MIO, FOE og MIG.
Det er et lovkrav, at importører og eksportører selv holder sig
orienterede om gældende love og regler, men uanset hvad
opgaverne drejer sig om, hjælper vi altid med at vejlede og finde
den mest optimale løsning, uanset om der er talt om eksport eller
import.

Opgaver, vi tager os af, kan være:
Import:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FUE
Toldoplag
Aktiv / passiv forædling
END-USE
FOE
SOP
MIO
STF
ENS
Manifestangivelser
Ledsagerdokument
T1 dokument
Rettelsesangivelse
Fejlmarkeringer fra Danmarks statistik

Eksport:
•
•
•
•
•
•
•
•

Div. udførsler
Godkendt eksportørordning
T1 dokument
Ledsagerdokument
Manifestangivelser
Rettelsesangivelse
Fejlmarkeringer eksport
Div. certifikater bl.a. EUR1, oprindelsescertifikater

Diverse:
•
•
•
•

Div. Ansøgninger om licenser, tilladelser og registreringer hos
Erhvervsstyrelsen
Div. ansøgninger til SKAT om tilladelser, bevillinger, fornyelser
og/eller tilføjelser til disse
Indberetninger til Danmarks Statistik
Vejledende tarifering og rådgivning

Kontakt os
Vi er altid klar til at tage os af nye opgaver, så hvis du har
henvendelser vedr. told eller lignende, er du altid velkommen til
at kontakte os på e-mail: customs@shipping.dk eller telefon
7620 6000.

Er du interesseret i yderligere information om Shipping.dk A/S,
så klik ind på vores hjemmeside www.shipping.dk eller kontakt os
på telefon 7620 6000.

