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Sohail har arbejdet i Post
Danmarks internationale

postcenter i Kastrup 
siden 1994. Her finder

han dagligt ting, som
skal konfiskeres, afvises
eller fortoldes. Her er en

lille del af dagens høst. 



det voksende antal opgaver. I 2005 var der
bare 14 kontrollører, mens man i april lige-
frem måtte have 10 ekstra folk på plads for
at indhente den pukkel, man var kommet
bagud med. 

»For vi tilstræber, at den service, vi
yder forbrugerne, skal finde sted inden for
to døgn, efter at deres pakker er kommet
til Danmark, så kunden ikke skal vente
længe,« forklarer Jesper Bremholm.

Nok er de 56 for de flestes vedkommen-
de ufaglærte, men med en kraftigt udviklet
næse og rutine i at spotte de »mistænkeli-
ge« forsendelser og via internettet og et
par klik på computeren hurtige til at fastslå
en værdi af varerne, der kan opkræves af-
gifter ud fra. Klager behandles som regel i
centeret, idet et fåtal dog videresendes til
SKAT.

For sikkerhedens skyld, også fordi der
fra postcentret er direkte adgang til Ka-
strup Lufthavn, bærer alle de ansatte syn-
ligt lufthavns-id-kort, og er alle dermed
sikkerhedsclearet af PET.

Også giftige edderkopper
Men det er trods alt ikke alene banale
dvd’er, bøger, kameraer og kopi-Gucci-sko
og -medicin, som folkene på det internatio-
nale postcenter møder.

En mangeårig ansat med pakistansk
baggrund, der kun vil omtales ved sit for-
navn Sohail, kan også fortælle historier om
pistoler, revolvere og narko, som man fra
tid til anden er stødt på:

»Samt selvfølgelig de mere eksotiske
pakker med levende slanger og frøer, som
vi har måttet løbe rundt og fange igen,
sommerfugle, rigtige kranier og store
mængde kontante narkopenge,« fortæller
han.

En enkelt gang er Sohail selv blevet an-
grebet af en giftig edderkop, som var pak-
ket ind, så den nærmest sprang i hovedet
på åbneren. Sådan nogle kan man åbenbart
bestille uden afsender, som hadegave til en
træls ”bekendt” på et angiveligt australsk
netsted.

Ud over de 56 i Kastrup Lufthavn driver
Post Danmark et tilsvarende men meget
mindre center med under ti medarbejdere
i Taulov i Sydjylland, der primært tager sig
af post kørt ind fra Tyskland.

mads.stenstrup@jp.dk

Regneeksempel
Et par bukser købt i USA 
inklusive porto: 300,- kr.

25 pct. moms  75,- kr.

12 pct. told  36,- kr.

Fortoldningsgebyr 150,- kr.

Pris i alt: 561,- kr.
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ser, der sendes til private fra en adresse
uden for EU, nemlig stikprøvekontrolleret
– et tal som centerdirektør Jesper Brem-
holm dog hverken vil bekræfte eller kom-
mentere »af konkurrencemæssige årsa-
ger,« som han siger.

Stort set alle får en hilsen
Derimod vil Jesper Bremholm gerne be-
kræfte, at næsten alt kontrolleret pakke-
post sendt hertil fra ikke EU-lande, som re-
gel følges op af enten en ekstra moms- og
toldhilsen til modtageren eller i det mind-
ste et skriftligt krav om yderligere doku-
mentation for værdien, ligesom enkelte va-
rer konfiskeres eller ryger retur, f.eks. true-
de dyr, planter og madvarer. Også kopiva-
rer skal stoppes.

Bremholms folk er gode til at »lugte«
sig frem til synderne, ligesom Skat’s labra-
dorhunde indimellem fanger skjulte narko-
forsendelser. Også materiale med børne-
porno stoppes, når man finder det, og
modtagerens navn sendes videre til rele-
vante myndigheder.

Det, der altså bruges mest tid på, er for-
sendelser, der er sendt fra adresser uden
for EU, blandt EU-landene gælder princip-
pet om varernes fri bevægelighed, idet der
dog også her er undtagelser, bl.a. omkring
spiritus- og tobaksimport.

Men tilbage til de mere »almindelige«
varer, som vi gerne må bestille og importe-
re.

For reglerne for indførsel af udenland-
ske varer uden for EU er alligevel ret
stramme, hvad angår moms og told. Man
skal ikke have bestilt meget mere end et
par cd’er til lav dollarkurs i USA over net-
tet, før SKAT står der med en ekstra bon
på dansk moms samt et ekspeditionsgebyr
på 150 kr.

Mere og mere
Det er tusinder af disse 150-kroners kon-
trolafgifter, som finansierer de for tiden 56
medarbejderes indsats på centeret, heraf 21
kontrollører. Ligesom antallet af den slags
pakkepostforsendelser – helt i modsætning
til mængden af vores øvrige post – er for
kraftigt opadgående, hvert år med mellem
5 og 10 procent, så er antallet af ekstrareg-
ninger til postmodtagerne det naturligvis
også. Af samme årsag tilknyttes stadig flere
medarbejdere hvert år centret for at løse

D
e postkasserøde jakker og til-

hørende kasketter hænger
formodentlig i garderoben.
Der er fri dresscode, og der
hersker en afslappet koncen-

tration på Post Danmarks internationale
postcenter ved Kastrup Lufthavn, hvor der
denne formiddag, som alle andre, er travlt.
Hele tiden kører der nye store og mindre
forsendelser forbi på transportbåndet, og
et ikke uvæsentligt antal af dem udtages,
skæres forsigtigt op og åbnes af kyndige
hænder.

Mulighederne for handel på internettet
også uden for EU giver stadig flere pakker
at kontrollere.

Også da Forbrug kigger ind i den ikke
særligt charmerende lagerhal er der mas-
ser af gevinster: 

En pakke lyserøde såkaldte female-Via-
gra fra Bombay stoppes på vej til en mand
(!) i Esbjerg med henvisning til regler, der
forbyder privat import af receptpligtig me-
dicin.

En borger i Haslev kan snart glæde sig
til en ekstraregning på mindst 1.000 kr. for
fire par kostbare (hvis de er ægte) Evisu-je-
ans, der ellers på pakken fra Kina er angi-
vet til at have en værdi af bare 1 dollar. 

En dame i Kastrup kan også regne med
en stor ekstra momsregning for en halv
snes flasker og glas med shampoo og oli-
venoliebaserede cremer stuvet godt ned
mellem beskyttende flamingokugler i en
pakke fra Californien.

Endelig er der de to skarpe og sikkert
kostbare ninjasværd, der med en skriftlig
bemærkning til den snart skuffede køber
vil blive sendt direkte retur til afsenderen i
Thailand, med henvisning til våbenloven.
Havde det været en Uzi-maskinpistol ville
han ikke være sluppet med en bemærk-
ning! 

Til gengæld må køberen i Haderslev
selv rode med at få sine penge retur. 

Lukker kun juleaften
De i alt 56 medarbejdere arbejder på skift
til midnat med at kontrollere den stigende
mængde af pakkepost, der kommer til lan-
det og efterbehandle sagerne. Der er folk
på vagt hver eneste dag undtagen juleaften.

Og man skal have gode nerver som
modtager for at prøve at snyde. Uofficielt
bliver stort set halvdelen af alle forsendel-

Med kostbar hilsen 
fra Post Danmark
De fleste varer eller gaver, sendt fra adresser uden for
EU, skal pålægges moms, told og gebyr. Vi har besøgt de
hårdtarbejdende eksperter på Post Danmarks
internationale postcenter, der opsnuser alt fra
Viagra-piller, elektronik og kopimodetøj til ninjasværd,
uzi-maskinpistoler, narko og giftige edderkopper.

Af MADS STENSTRUP



Ved varekøb uden
for EU:
> Varer ved en doku-

menteret værdi un-
der 80 kr. frigives.

> Varer med en doku-
menteret værdi
mellem 80 og 165
kr. pålægges 25
pct. importmoms
(også af forsendel-
sesomkostningerne)
samt et fortold-
ningsgebyr på 150
kr.

> Varer med en doku-
menteret værdi på
mere end 165 kr.
pålægges ud over
førnævnte import-
moms og fortold-
ningsgebyr også va-
riabel told: Fra 0 til
12 pct. alt efter va-
retype. Bøger koster
ingenting, mens be-
klædning koster 12
pct. Eksempelvis
sportsudstyr, musik
og elektronik ligger i
mellem disse satser.

Sådan toldbehandles posten
Ved varekøb i 
EU-lande:

> Ved privat indkøb
af varer i et EU-
land, der sendes til
modtagere i Dan-
mark i almindelige
postforsendelser,
opkræves der som
hovedregel hverken
fortoldningsgebyr,
told eller afgifter
herunder moms. 

> Postforsendelser,
der indeholder de
såkaldte »højt be-
skattede varer« ek-
sempelvis spiritus
eller tobaksvarer, vil
blive toldbehandlet
ved ankomsten til
Danmark efter sam-
me procedure som
postforsendelser fra
lande uden for EU. 

Ved gaver afsendt
uden for EU:

> Som gaver kan ale-
ne betragtes varer,
hvor afsenderen er
familie, venner eller
bekendte af modta-
geren. Her gælder
følgende regler:

> Gaver, der overstiger
en værdi af 340 kr.
bliver belagt med
maksimalt 3,5 pct.
enhedstold, samt
25 pct. import-
moms og et fortold-
ningsgebyr på 150
kr.

Læs mere på www.skat.dk
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For miljøtekniker Eva Rasmussen og hen-
des to små børn, Emil på seks og Emma på
et år, blev et forsinket fly fra København til
en barnedåb hos en kusine i Trondheim
den 30. april ikke bare en kilde til stor irri-
tation og ærgrelse, men også en kostbar af-
fære.

Efter 12 timers ventetid i Kastrup måtte
den 39-årige mor nemlig opgive flyveturen
til Norge og i stedet tage hjem til Høng i
Vestsjælland, da specielt Emma selvfølge-
lig efterhånden gjorde sig helt umulig på
grund af ventetiden.

»Det betød – ud over ærgrelsen over ik-
ke at komme med til min kusines søns bar-
nedåb, hvor jeg skulle have stået fadder –
også, at vi måtte opgive at udveksle de ga-
ver, som var planlagt. Selv måtte jeg i ste-
det sende en pakke til en værdi af over 600
kr. med posten. Og nu har jeg fået at vide,
at der ligger og venter en pakke fra Norge
med en 40-års-fødselsdagsgave til mig i
Post Danmarks Internationale Postcenter.
Med en toldopkrævning på 1.008 kr,« for-
tæller hun.

Eva Rasmussen har klaget sin nød over

ekstraopkrævning for pakken, som hun ik-
ke kender det konkrete indhold af endnu.
Hun mener, at der må være tale om en fejl,
da der er tale om gaver og ikke varekøb.

Det er der imidlertid ikke, fastslår cen-
terchef Jesper Bremholm. 

Reglerne for moms og told gælder også
gaver sendt fra adresser uden for EU, men
med lidt forskellige satser. Han vil dog
godt sende det konkrete krav på de 1.008
kr. videre til vurdering hos SKAT, hvis
værdien af hver enkelt gave kan dokumen-
teres, ligesom det skal dokumenteres, at
der faktisk er tale om flere forskellige mod-
tagere.

»Det nemmeste for Eva Rasmussen var
nok helt at afvise modtagelsen af pakken,
hvorefter den vil gå retur til Norge igen.
Her kan afsenderen så pakke gaverne en-
keltvis om og sende dem hver for sig, med
de udgifter der må være forbundet, og i
skyldig hensyntagen at ingen af pakkerne
må have en værdi på over 340 kr.,« forkla-
rer centerchefen.

mads.stenstrup@jp.dk

KOSTBARE GAVER
FRA NORGE
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En toldopkrævning på 1.008 kr. venter på betaling, før Eva 
Rasmussen fra Høng kan få sin fødselsdagsgave. 
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