FAKTURA INSTRUKTION
HJÆLP TIL UDSTEDELSE AF FAKTURA
Hvordan skal fakturaen udformes?
Sprog: Alle fakturaer skal udstedes i original sprog, engelsk eller et andet, af modtagerlandet, godkendt sprog.
Vær opmærksom på at visse lande kræver faktura udstedt i original sprog. I visse lande kan der endvidere være
krav om udstedelse af pakkeliste – men er faktura fyldestgørende er det som oftest tilstrækkeligt. En faktura skal
altid være maskinskrevet /printet. Håndskrevne rettelser accepteres ikke. Er disse krav ikke opfyldt vil modtager
bliver afkrævet betaling for oversættelse i forbindelse med indfortoldning.

Hvad skal fakturaen indeholde?
Afsenderoplysninger

Typisk fremgår det er af virksomhedens brevpapir.

Modtageroplysninger

• Virksomhedsnavn
• Adresse
• Kontaktperson
• Telefonnummer
• Om muligt oplys også gerne modtagers registreringsnummer
for betaling af told og moms

Leveringsadresse

KUN nødvendig såfremt forskellig fra modtageroplysningerne

Fakturanummer

Alle fakturaer skal have et fortløbende fakturanummer

Dato

Krav om at faktura er dateret

Varebeskrivelse

• Fuldstændig varebeskrivelse per enhed
• Antal styk
• Enheds pris
• Total pris per enhed
• Fakturaens totalbeløb
• HS kode/toldpositionsnummer angives per vareenhed

Incoterm

Klausulen skal altid efterfølges af by- eller stednavn hvortil den
valgte betingelse er gældende

Oprindelsesland
Netto/Brutto vægt

Skal der anvendes eksporterklæring?
Bør benyttes til EØS lande (Island, Lichtenstein og Norge) samt landene Færøerne og Schweiz når værdien er
under 45.600. I mange tilfælde et krav at fakturaerklæring anvendes.
Ved større værdier kan du kontakte YOYO GLOBAL FREIGHT for yderligere råd og vejledning.

Andre forhold:
Ved prøver, gaver, returvarer, erstatningsleverancer, skibsreservedele eller lignende skal dette altid klart fremgå af
faktura. Afslutningsvis gør vi opmærksom på, at det alene påhviler afsender at undersøge lokale forhold samt at
udstede påkrævet dokumentation i henhold til gældende regler i modtagerland.

Oftest anvendte specielle told dokumenter:
EUR1
Oprindelsescertifikat
T2L
ATA Camet

Alle disse medfører altid meromkostning til feks. udstedelse, afstempling,
legalisering eller lign.

* Forsendelser, der indeholder farligt gods, skal være i overensstemmelse med IATA- og ADR-forordninger
* Kontakt kundeservice på 72 25 36 66 eller via mail på info@yoyoglobal.com

FAKTURA INSTRUKTION
HJÆLP TIL UDSTEDELSE AF FAKTURA

Lande og toldfrie områder i europa/skandinavien hvor faktura kræves:
Land

Fakturaerklæring

Fakturaoplysninger

EUR1 Certifikat

Schweiz
/Lichtenstein

The exporter of the
products covered
by this document
(customs authorization
no. ______________)
declares that except
where otherwise
clearly indicated,
these products are
of EU/Danish preferential origin

• Originalfaktura med fakturaerklæring
• Original underskrift og firmastempel
• Afsender og modtagers navn og adresse
• Fakturanr., dato og sted
• Leveringsbetingelse : Incoterms
• Beskrivelse af gods, stykpris og antal
• Totalværdi, valuta, oprindelsesland og vægt pr. varegruppe
• Ingen nulfaktura (toldværdi skal være oplyst)
• Netto/Brutto vægt
• Telefon/e-mail på modtager
• Brugstarifnummer
• Modtagers VAT nr. /Moms nr.

Hvis fakturaværdien
overstiger
DKK 45.600,kræves EUR1
certifikat eller
fakturaerklæring
med autorisationsnummer

Norge

The exporter of the
products covered
by this document
(customs authorization
no. ______________)
declares that except
where otherwise
clearly indicated,
these products are
of EU/Danish preferential origin

• Originalfaktura med fakturaerklæring
• Original underskrift
• Afsender og modtagers navn og adresse
• Fakturanr., dato og sted
• Leveringsbetingelse: DDP
• Beskrivelse af gods, stykpris og antal
• Totalværdi, valuta, oprindelsesland og vægt pr. varegruppe
• Ingen nulfaktura (toldværdi skal være oplyst)
• Netto/Brutto vægt
• Telefon/e-mail på modtager
• Brugstarifnummer
• Modtagers VAT nr. /Moms nr.

Hvis fakturaværdien
overstiger
DKK 45.600,kræves EUR1
certifikat eller
fakturaerklæring
med autorisationsnummer

Grækenland

• Beskrivelse af gods + værdi
• Netto/Brutto vægt

Andorra/
Kanariske
Øer/
Gibraltar

• Faktura med navn, underskrift og firmastempel
• Telefon/e-mail på modtager
• Inco terms
• Modtagers VAT nr.
• Netto/Brutto vægt

Ceuta/Melilla

• Originalfaktura
• Original underskrift
• Inco terms
• Modtagers VAT nr. /Moms nr.
• Netto/Brutto vægt

Kanal Øerne

• Faktura med navn, underskrift og firmastempel
• Telefon/e-mail på modtager
• Inco terms
• Modtagers VAT nr.
• Netto/Brutto vægt

Malta

• Faktura med navn, underskrift og firmastempel
• Telefon/e-mail på modtager
• Inco terms
• Modtagers VAT nr.
• Netto/Brutto vægt

San Marino

• Faktura med navn, underskrift og firmastempel
• Telefon/e-mail på modtager
• Inco terms
• Modtagers VAT nr.
• Netto/Brutto vægt

* Forsendelser, der indeholder farligt gods, skal være i overensstemmelse med IATA- og ADR-forordninger
* Kontakt kundeservice på 72 25 36 66 eller via mail på info@yoyoglobal.com

