
 

 

I 2020 opkrævede Toldstyrelsen ca. 3,1 mia. kr. i 

told på varer importeret til Danmark. Særligt told på 

varer fra Kina udgjorde en stor andel. 

Når varer kommer til Danmark fra et land uden for EU, skal der betales told. Alt 

efter hvilken vare, der er tale om, og hvor den kommer fra, opkræver Toldstyrelsen 

told på baggrund af værdi, mængde eller vægt. Danmark er med i EU’s toldunion, 

og toldsatserne er fælles på tværs af EU, jf. boks 1. De er med til at beskytte Dan-

marks og EU’s økonomiske interesser og danske og europæiske virksomheders 

konkurrenceevne mod unfair konkurrence. Der er ikke told på varer, der handles 

mellem EU landene.  

 

Både borgere og virksomheder skal betale told. Det er Toldstyrelsens opgave at 

gøre det nemt for borgere og virksomheder at betale korrekt told. Told på varer 

importeret af virksomheder udgør langt størstedelen af den samlede toldopkræv-

ning. For at gøre det let for virksomheder at betale korrekt told kan danske virk-

somheder digitalt angive varer, der importeres. 

 

Toldstyrelsen opkræver told på vegne af EU, og tolden er en del af EU’s indtægter. 

I 2020 udgjorde toldindtægterne 13 pct. af EU’s samlede indtægter. Danmark og 

de øvrige medlemslande beholder 20 pct. af de opkrævede toldindtægter, og i 

2020 udgjorde Danmarks andel 620 mio. kr.     

Opkrævet told i nøgletal 

Toldstyrelsens opgørelse viser, at der i 2020 blev opkrævet told for ca. 3,1 mia. 

kr. Provenuet har samme niveau som i 2019. Det var særligt virksomhederne, der 

angav told. I 2020 lavede omkring 31.000 virksomheder tilsammen ca. 1,9 mio. 

importangivelser, jf. figur 1. De importerede varer havde en samlet værdi på i alt 

180 mia. kr. 

 
Figur 1. Nøgletal for opkrævningen af told i 2020 
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Side 2 

Flest toldindtægter på varer fra Kina 

I lighed med tidligere år udgjorde told på varer fra Kina den største andel af 

Danmarks toldindtægter i 2020. I alt udgjorde told på kinesiske varer ca. 1,9 mia. 

kr., hvilket svarer til 62 pct. af den samlede toldindtægt i 2020, jf. figur 2. Tekstil-

varer stod for lidt mere end halvdelen af den opkrævede told på kinesiske varer. 

Toldindtægter fra Indien, USA og Norge udgjorde ligeledes en betydelig andel i 

2020. 

 
Figur 2. Toldopkrævningen i 2020 fordelt på lande 
 

 

Kilde: Toldstyrelsen. 

 

Målt på antal importangivelser udgør varer fra Kina ligeledes den største andel. I 

alt udgjorde antallet af importangivelser på kinesiske varer ca. 380.000, hvilket 

svarer til ca. 20 pct. af det samlede antal.  

 

EU har indgået handelsaftaler med en række lande uden for EU. Aftalerne betyder, 

at virksomheder og borgere, der importerer varer fra disse lande i en lang række 

tilfælde – helt eller delvist – er fritaget for at betale told. I 2020 udgjorde værdien 

af import under disse aftaler 37 mia. kr., mens den opkrævede told udgjorde ca. 

236 mio. kr. 
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 Boks 1. EU’s toldunion 

EU's toldunion blev oprettet i 1968 for at gøre det lettere for virksomheder at handle i EU og for 

at bidrage til økonomisk vækst og velstand inden for unionen. Toldunionen harmoniserer told på 

varer fra lande uden for EU og hjælper med at beskytte Europas borgere, virksomheder, dyr og 

miljø. 

 

Toldmyndighederne i toldunionen bruger de samme toldsatser for varer, der indføres til deres 

egne lande fra resten af verden, og anvender ikke toldsatser indbyrdes mellem landene i tolduni-

onen. Det betyder, at der i EU ikke skal betales told, når varer transporteres fra ét EU-land til et 

andet. Told på varer, der importeres til EU, udgør omkring 13 pct. af det samlede EU-budget. 
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