Erklæring om flyttegods
Ejer

Navn
Dato

Nyt
sædvanligt
opholdssted
Tidligere
sædvanligt
opholdssted
Flyttegods

CPR-nr.

Pasnummer

Adresse i Danmark

Tilflytningsdato
Telefon

Udenlandsk adresse

Udlandsopholdets varighed

Container- eller trailernummer

Kolliantal og art

Toldreferencenummer

Bruttovægt

(dato; fra - til)

Specifikation Hvis sendingen omfatter følgende genstande, skal de specificeres på næste side:

• Motorkøretøjer, påhængsvogne, campingvogne, mobile homes, lystfartøjer og privatfly
• Alkoholiske produkter, tobak og tobaksvarer.

Erklæring

Jeg erklærer, at oplysningerne i denne erklæring og i specifikationen er rigtige, og

at jeg har haft sædvanligt opholdssted i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder i det anførte land.
at flyttegodset udelukkende indeholder mine personlige ejendele (se definitionen af personlige ejendele nedenfor).
at flyttegodset ikke omfatter erhvervskøretøjer, og at de(t) anførte motorkøretøj(er) udelukkende vil blive anvendt
til private formål.
at flyttegodset (bortset fra genstande som kan fortæres) har været i min besiddelse og har været benyttet af mig
på det tidligere sædvanlige opholdssted.

at jeg vil bruge flyttegodset til samme formål på det nye sædvanlige opholdssted.

Underskrift

Hvad er personlige ejendele?
Personlige ejendele omfatter:

Personlige ejendele omfatter også:

Der gives ikke fritagelse for alkoholiske produkter, tobak og
tobaksvarer.

Det er en betingelse, at genstandenes beskaffenhed og mængde ikke
giver anledning til en formodning om, at indførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.

2018.07

• Løsøre og bohave, dvs. personligt udstyr, hvidevarer, møbler
og udstyr.
• Cykler og motorcykler til privat brug og påhængsvogne,
campingvogne, lystfartøjer og privatfly.

12.024

•••••••••••••••••••••••••••
• Husholdningsvarer, der svarer til en families normale forbrug.
• Selskabsdyr og ridedyr.
• Transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter, der er nødvendige,
for at du kan udføre dit arbejde.

Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen

Specifikation
Motorkøretøjer
Påhængsvogne
Campingvogne
Mobile Homes
Lystfartøjer
Privatfly

Antal og art:

Mærke:

Alkoholiske
Art (bordvin, hedvin osv.):
produkter (spiritus,
vin, cider, øl mm.)

Tobak og
tobaksvarer

Art:

Model:

Stelnummer:

Antal flasker:

Flaskestørrelse:

Mængde:

Redegørelse:
Forbehold
(se erklæringen på
foregående side)

Jeg erklærer, at oplysningerne er rigtige og fuldstændige.

Underskrift

•••••••••••••••••••••••••••••••
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Reserveret til Toldstyrelsen

12.024

Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen

