
HOVEDPOINTER:

EU har på nuværende tidspunkt indgået frihan-
delsaftaler med 72 lande uden for EU.

Aftalerne betyder, at man kan opnå toldfrihed eller 
reduceret told for sine varer.

Toldreduktionerne gælder kun varer med oprin-
delse i enten et EU-land eller et af de 72 lande.
Det indebærer en del administration at leve op 
til oprindelsesbetingelserne. Til gengæld kan der 
som regel spares ganske mange toldudgifter - 
både ved eksport ud af EU og import ind i EU.
Denne vejledning giver et overblik over, hvordan en 
virksomhed lever op til betingelserne for at spare 
told ved hjælp af EU’s frihandelsaftaler.

OVERBLIK

EU har p.t. 72 aktive frihandelsaftaler med  lande 
uden for EU. Nogle af disse lande er særligt vigtige 
eksport- og importmarkeder for danske virksom-
heder, bl.a. Canada, Island, Japan, Mexico, Norge, 
Schweiz, Singapore, Sydkorea, Tyrkiet og UK (se 
alle aftale-landene her). Desuden er flere EU-fri-

handelsaftaler med andre vigtige lande såsom 
Australien og New Zealand på vej.  

EU’s frihandelsaftaler indebærer, at told på varer 
enten helt fjernes eller nedsættes væsentligt. Men 
en dansk virksomhed eller dens kunder slipper 
ikke automatisk for at betale told, når virksom-
heden eksporterer varer til et land, som EU har 
indgået en frihandelsaftale med. Det samme 
gælder ved vare-import til Danmark fra lande, der 
har frihandelsaftaler med EU. Fem betingelser 
skal være opfyldt for at opnå de toldpræferencer, 
som frihandelsaftalerne indebærer. Som regel kan 
en virksomhed og dens kunder spare så mange 
toldudgifter, at den administrative omkostning ved 
at leve op til betingelserne i frihandelsaftalerne 
kan tjenes hjem mange gange. 

Det er vigtigt at huske, at anvendelse af EU’s 
frihandelsaftaler ikke bare kan overlades til en 
speditør/transportør.

Et konkret eksempel
Nedenstående eksempel viser, hvor meget told 
der kan spares ved at benytte EU’s frihandelsafta-
ler med Mexico, Sydkorea og Schweiz:

SÅDAN BRUGES  
EU’S FRIHANDELSAFTALER 
TIL AT SPARE TOLD

EU AFTALE MED LAND  
UDEN FOR EU:

LANDETS NORMALE TOLDSATS 
(Mfn - Most favoured nation):  

LANDETS TOLDSATS FOR VARER 
FRA EU: 

Mexico 15% 0%

Sydkorea 8% 0%

Schweiz 16 CHF/ 100 kg 0 CHF (schweiziske franc)

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/ 
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/ 


VEDR. BETINGELSE 1: ER VARERNE OMFATTET 
AF FRIHANDELSAFTALEN?
EU’s frihandelsaftaler giver mulighed for at ekspor-
tere eller importere langt de fleste varer toldfrit eller 
til en lavere told end normalt. Den konkrete toldsats 
for en vare varierer fra aftale til aftale. 

Man kan bruge EU’s ’Market Access Database’ 
til at slå en vare op og se, om varen er omfattet 
af en bestemt EU-handelsaftale, og hvad den 
reducerede toldsats for varer fra EU er. For at slå 
en vare op i databasen kræver det, at man kender 
produktets varekode. Varekoden (også betegnet 
HS nummeret) er det samme nummer, som en 
virksomhed skal anvende i forbindelse med udfyl-
delsen af eksport- eller importangivelsen. 

Hvis man ikke kender varekoden, kan man bruge 
Toldstyrelsens tariferings-værktøj eVITA. Man 
kan også henvende sig til Toldstyrelsen og få 
vejledning til at finde  den rigtige varekode (se 
Toldstyrelsens kontaktoplysninger sidst i denne 
vejledning).

Overordnet information om EU’s enkelte frihan-
delsaftaler kan findes på følgende hjemmeside, 
hvor man blot indtaster navnet på det pågældende 
aftaleland, som virksomheden handler med.

VEDR. BETINGELSE 2: HVORNÅR HAR EN VARE 
OPRINDELSE I EU ELLER AFTALELANDET?
Der er grundlæggende to måder, hvormed  en 
vare kan leve op til kravet om oprindelse: 

• Enten er varen fuldt ud fremstillet i EU eller i 
aftalelandet. Det kan f.eks. være kød fra dyr, 
som er opdrættet i et EU-land.

eller

• Varen er tilstrækkeligt forarbejdet i EU eller i 
aftalelandet. Kravene hertil findes i en såkaldt 
procesliste i et bilag til frihandelsaftalen. I 
bilaget er HS numrene opført sammen med 
kravene til oprindelse. Du kan få vejledning til 
at afgøre en vares oprindelse i henhold til en 
EU frihandelsaftale hos Toldstyrelsen.

BETINGELSER FOR AT SPARE TOLD VIA EU’S FRIHANDELSAFTALER

Nedenstående 5 betingelser skal alle være opfyldt for, at toldmyndigheden i modtagerlandet kun 
opkræver den reducerede toldafgift for varer i henhold til en EU frihandelsaftale:

1. VAREN SKAL VÆRE OMFATTET AF DEN RELEVANTE EU FRIHANDELSAFTALE, F.EKS. 
EU-SYDKOREA AFTALEN. Normalt er næsten alle varer omfattet af EU’s nyere frihandelsaftaler 
med markeder uden for EU.

2. VAREN SKAL HAVE OPRINDELSE I EU ELLER AFTALELANDET. Dvs. at hovedparten af varen 
skal være produceret i et EU-land, eller i det land som EU har en frihandelsaftale med (beteg-
nes aftalelandet).

3. VARERNE SKAL VÆRE LEDSAGET AF DOKUMENTATION FOR OPRINDELSEN.

4. VARERNE SKAL TRANSPORTERES DIREKTE MELLEM EU OG AFTALELANDET. De fleste af 
EU’s frihandelsaftaler tillader dog, at varer føres i transit gennem tredjelande eller oplagres i 
tredjelande under toldkontrol.

5. I IMPORTANGIVELSEN SKAL DE LOKALE TOLDMYNDIGHEDER EKSPLICIT ANMODES OM 
AT ANVENDE EU FRIHANDELSAFTALEN.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/da/home 
http://vita.skat.dk/vita.htm 
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/ 


Varen er som hovedregel tilstrækkeligt forarbejdet, 
hvis den opfylder et af følgende tre kriterier:

1. Færdigvaren skifter så meget karakter under 
forarbejdningen, at den kategoriseres under 
et andet firecifret HS nummer efter forarbejd-
ningen.

2. Færdigvaren opfylder et værdikriterium. Det 
gør den, hvis forarbejdningen af varen i EU 
eller partnerlandet udgør en tilstrækkelig høj 
procentsats af færdigvarens salgspris. F.eks. 
at mindst 60 pct. af en jakkes værdi stammer 
fra forarbejdning i EU. Det betyder også, at 
det er tilladt at anvende en vis procentdel af 
råvarer eller komponenter fra ikke-EU-lande. 

3. Færdigvaren opfylder et teknisk kriterium. Det 
gør den, hvis varen opfylder de tekniske krav 
til bearbejdning af de materialer, der bruges til 
at fremstille varen.

Det hører også med til billedet, at EU’s frihandels-
aftaler tillader såkaldt kumulation. Det vil sige, at 
en producent i Danmark/EU kan benytte en vis 
procentdel materialer fra aftalelandet, som om 
materialerne havde oprindelse i Danmark/EU. 
Nogle af EU’s frihandelsaftaler tillader også, at 
man kan anvende materialer fra 3. lande på lige 
fod med materialer fra EU-lande eller aftalelandet.

VEDR. BETINGELSE 3: DOKUMENTATION FOR 
OPRINDELSE I EU ELLER AFTALELANDET
Eksportøren kan under de fleste af EU’s frihan-
delsaftaler vælge at få udstedt et dokument, der 
betegnes  EUR 1 oprindelsesbevis, uanset værdien 
af varepartiet. I Danmark sker det ved at henvende 
sig til Toldstyrelsen (mere info her). Denne mulig-
hed gælder dog ikke for EU’s frihandelsaftaler med 
Canada, Japan, Sydkorea, UK og Vietnam. Samti-
dig ønsker Toldstyrelsen at slippe for den admini-
strative byrde ved at godkende EUR 1 dokumenter, 
og tilskynder derfor danske virksomheder til så 
vidt muligt at anvende såkaldte erklæringer om 
oprindelse (betegnes også fakturaerklæringer).

Hvis et vareparti har en værdi under 6.000 EUR, 
tillader de fleste af EU’s frihandelsaftaler, at 
eksportøren selv kan udstede en oprindelseser-
klæring/fakturaerklæring. I disse tilfælde tilføjer 
eksportøren blot fakturaen en sætning om, at 
eksportøren hermed erklærer, at varerne, med-
mindre andet tydeligt er angivet, har oprindelse i 
EU. Eksportøren skal kunne dokumentere, at det 
er korrekt.

Hvis en virksomhed eksporterer et vareparti af en 
værdi over 6.000 EUR, skal virksomheden ansøge 
Toldstyrelsen om at blive såkaldt godkendt ekspor-
tør (mere info her: Skat.dk: Godkendt eksportør). 
Når en virksomhed har fået status som godkendt 
eksportør, har virksomheden lov til – uanset vare-
partiets værdi og uden Toldstyrelsens medvirken 
– at udstede oprindelsesdokumentation i form af 
fakturaerklæringer. Virksomhedens varer skal dog 
vedvarende opfylde kravene til varernes oprindelse. 
Eksportøren indsætter blot det autorisationsnum-
mer, som er modtaget fra Toldstyrelsen, i sætnin-
gen om varens oprindelse i fakturaen (den såkaldte 
fakturaerklæring). Dermed ved toldmyndighederne 
i importlandet, at varerne skal fortoldes i henhold til 
EU frihandelsaftalen.

Hvis en virksomhed vil anvende EU’s frihandels-
aftaler med Canada, Japan, UK og Vietnam er 
proceduren med at blive godkendt eksportør dog 
anderledes. Her skal virksomheden i stedet for 
registreres i EU’s ”Registered Exporter System”, 
kaldet REX (mere info om her).  

VEDR. BETINGELSE 4: VARERNE SKAL TRANS-
PORTERES DIREKTE MELLEM EU OG AFTALE-
LANDET
Hovedkravet er, at varen skal fragtes direkte 
mellem EU og det land, som EU har indgået en 
frihandelsaftale med – f.eks. ved anvendelse af et 
gennemgående fragtbrev.

Hvis oplagring eller omladning undervejs er nød-
vendig, skal det ske under toldkontrol, f.eks. i en 
frihavn. Importlandets myndigheder kan forlange 
dokumentation fra transitlandenes myndigheder 
for, at visse betingelser er overholdt. Det sker 
for at sikre sig, at varerne ikke er blevet fortoldet 
undervejs. Ofte er en såkaldt omladeerklæring 
(non-manipulation certificate) tilstrækkelig doku-
mentation. 

VEDR. BETINGELSE 5: ANMODNING OM AT 
ANVENDE FRIHANDELSAFTALEN
Det er vigtigt at udfylde importangivelsen korrekt 
for at sikre, at varerne fortoldes med de reduce-
rede præferencetoldsatser i henhold til frihan-
delsaftalen mellem EU og det pågældende land. I 
importangivelsen er der mulighed for at anmode 
om toldpræferencebehandling.

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2294987
https://skat.dk/data.aspx?oid=2294845


FLERE INFORMATIONER 

Ovenstående vejledning er af generel karakter 
og tager ikke højde for en række undtagelser og 
nærmere bestemmelser. 

For mere detaljerede informationer henviser vi 
til Toldstyrelsen og EU Kommissionens nyttige 
redskab Access2Markets.

Du kan læse den fulde beskrivelse af reglerne om 
toldpræference, altså reduceret toldbetaling ved 
at benytte en af EU’s frihandelsaftaler, i afsnit 
F.A.9.4.1 om Præferentiel Oprindelse i SKAT’s 
juridiske vejledning
 

DI VEJLEDNING

Har du spørgsmål til emnerne omtalt i denne 
vejledning, er du også velkommen til at henvende 
dig til DI. 

DU KAN BL.A. KONTAKTE:

Søren Rinder, Global Handel og Investeringer, 
sgri@di.dk, mobil 4138 1673

Anette Suhr Rasmussen, International Business 
Development, ara@di.dk, mobil 2617 2203

https://www.toldst.dk/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/da/home
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2229680
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2229680

