FORTOLDNING
Knold til told? Vores erfarne fortoldningsafdeling leder dig sikkert igennem
junglen af internationale toldregler.

DET KAN
GODT BETALE
SIG AT TAGE EN
SNAK MED OS
Prime Cargo er din sparringspartner i alle tænkelige toldforhold, også når det gælder analyse af og gennemførelse af
besparende initiativer i fortoldningsprocessen. Har du noget at fortolde, så hjælper vi gerne med at rådgive dig, allerede
inden du placerer din ordre, så du udnytter en evt. mulighed for at spare penge i told. Vi har stor erfaring i at rådgive i
både import og eksport spørgsmål.

RÅDGIVNING, DER NEDBRYDER FORHINDRINGERNE
FOR DIN INTERNATIONALE FORRETNING
• Fagligt stærke medarbejdere med flere års erfaring
• Rådgivning i toldforhold inden du placerer din ordre
• Vi hjælper med at optimere din forretning, så du betaler mindst muligt i told
• Vi er gerne dit bindeled til SKAT
• Prime Cargos Fortoldningsafdeling er et fagligt stærkt team bestående af engagerede medarbejdere, som alle har
arbejdet mange år i branchen. Vi ved, hvor vigtigt korrekt udfærdigelse af tolddokumenterne er for din forretning
• Uanset om det er import til eller eksport fra Danmark, så sørger vi for at imødekomme dine forventninger og
myndighedernes krav
• Vi er kort sagt dit bindeled til alle toldmyndigheder, og vi sørger for at opretholde en god saglig kommunikation
på dine vegne

KØB DEN SERVICE DU HAR BRUG FOR
– HVERKEN MERE ELLER MINDRE
Vi kan håndtere hele din proces. F.eks. kan vi hente
varer hos producenten, leverandøren eller din lagerhal.
Vi kan sørge for fragt, forsendelse til og fra alle lande
på kloden – og levere til butik eller på slutbrugerens
dørtrin. Sammen finder vi den kombination af service,
netop du har brug for.

AFSENDELSE

LAGER
LEVERANDØR/PRODUCENT

ANALYSE OG
BESPARENDE
INITIATIVER

RÅDGIVNING
OG NYHEDSINFORMATION

Vi kigger på din forretning og rådgiver
om muligheden for besparelser.

Vi rådgiver og vejleder gerne vores kunder
og sender nyhedsbreve ud, når der sker
ændringer på toldområdet.

Det kan være i form af toldoplag,
anvendelse af frihandelsaftaler mm.

OFFENTLIGT
TOLDOPLAG

TOLDDOKUMENTER

Har du et behov – likviditetsmæssigt eller
fordi varen skal videre til 3. land, kan vi tilbyde
at oplægge varen på vores toldoplag.

Vi kan udstede de fleste tolddokumenter,
som du har brug for ved samhandel mellem
3. land og EU.

GOODWILL OG
GENSIDIG RESPEKT

REGNSKAB AF
BEVILLINGER

Vi har i SKAT en medspiller, som vi har
formået at etablere et samarbejde med
i gensidig respekt for de udfordringer,
som både I og SKAT har i dagligdagen.

Vi kan tilbyde at føre dit regnskab på
privat toldoplag samt aktiv forædling.

AFGANGSDESTINATION

B2B LAGER

B2B BUTIK

FORTOLDNING
ANKOMSTDESTINATION

B2C FORBRUGER
LAGER

VI ER FAKTISK RET VILDE MED BÅDE TOLD OG SKAT
Hvis du ikke har det på samme måde, kan du overlade alt papirarbejdet
til os. De fleste af vores kunder sparer både tid, penge og panderynker.
Vi ved, hvor vigtigt korrekt udfærdigelse af tolddokumenterne er for din forretning. Uanset om det er import til eller
eksport fra Danmark, så sørger vi for at imødekomme jeres forventninger og myndighedernes krav. Vi er dit bindeled
til toldmyndighederne og sørger for en god kommunikation med de rigtige instanser.
Vi er kort sagt din sparringspartner i alle tænkelige toldforhold, og vi hjælper gerne med at gennemføre besparende
initiativer i fortoldningsprocessen.
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