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Side 1

Dansk
Mere information
På www.skat.dk/rejs kan du få flere informationer om, hvad du må have med.
SKAT har også udgivet to pjecer om toldreglerne:

Når du har store
pengebeløb med
på rejsen

• Se hvad du må have med! Rejser inden for EU
• Se hvad du må have med! Rejser uden for EU.

Pjecerne finder du de steder, hvor du
passerer grænsen og på www.skat.dk.
Hvis du ønsker mere information, er
du velkommen til at ringe til SKAT på
telefon 72 22 18 18 eller sende os en
e-mail via www.skat.dk/kontakt.
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Har du mere end 10.000 euro med?
Så giv SKAT besked!

Du finder blanketten på www.skat.dk. Vælg Borger
– Blanketter – blanket nr. 12.020.

Når du rejser til og fra Danmark, skal du altid give
SKAT besked, hvis du har et beløb med, der samlet
svarer til mere end 10.000 euro. Det gælder, uanset
hvilken valuta du har med, og uanset om pengene er
i fx kontanter, rejsechecks eller værdipapirer.

Du kan også få blanketten i et af de 30 skattecentre
rundt om i landet. Skattecentrenes adresser finder du
på www.skat.dk under Kontakt.

For tiden svarer 10.000 euro til omkring 75.000 danske
kroner.
Sådan gør du
Du giver SKAT besked ved at udfylde en blanket og
aflevere den til os dér, hvor du passerer grænsen.
Det er en god idé at udfylde blanketten og få den attesteret af SKAT i god tid, inden du skal afsted.
Et par dage før du rejser, kan du henvende dig til SKAT
dér, hvor du passerer grænsen, fx i lufthavnen. Her kan
du få attesteret din blanket. Når du har fået attesteret
blanketten på forhånd, behøver du ikke henvende dig til
SKAT den dag, du skal rejse. Du skal bare huske at tage
blanketten med sammen med pengene.

Blanketten kan du også få hos SKAT dér, hvor du passerer grænsen. Men vær opmærksom på, at vi ikke har
åbent hele døgnet ved alle grænser.
SKAT kan tilbagebeholde dine penge
Hvis du ikke giver SKAT besked om, at du har mere
end 10.000 euro med, kan du få en bøde.
Vi har også mulighed for at tilbageholde pengene. Det
sker, når vi vurderer, at pengene kan stamme fra ulovligheder, eller at pengene kan blive brugt til ulovlige
formål, som fx terrorisme. Tilbageholder vi dine penge,
er det politiet, der undersøger sagen.

