ERKLÆRING vedr.

Afleveres til Royal Arctic Line i Grønland sammen med de øvrige papirer til toldbehandlingen - påhæftes Royal Arctic Line-fragtbrevet

indførsel af flyttegods fra Grønland
(under 1 års ophold i Grønland)

1

Godsidentifikation

Fragtbrevsnummer

Indfører (ejer)

Navn og adresse

Stilling

SPECIFIKATION over varer købt i Grønland
Nej
Pakkeliste vedlagt Ja
Skydevåben og ammunition

Ja

Antal

Fabrikat og nr.

Nuværende værdi

Nej

Købsmåned / år

(Skal udfyldes)

Indførselstilladelse vedlagt

Ja

Nej

Udryddelsestruede dyrearter

Ja

Antal og art

Nuværende værdi

Købsmåned / år

Antal og art

Nuværende værdi

Købsmåned / år

Antal og art

Nuværende værdi

Chassis(stel)nr.

Nej

(Skal udfyldes)

Original eksportilladelse vedlagt:

Ja

Nej

Værdigenstande f.eks. TV, video,
stereoanlæg, ægte tæpper o. l.

Ja

(Skal udfyldes)

Nej

Kvittering vedlagt:

Ja

Nej

Motorkøretøjer, lystfartøjer o. l.

Ja

Nej

Alkoholholdige produkter (spiritus, vin og øl)

Ja

Antal flasker Flaskestørrelse

Nej
Art

Tobaksvarer

Ja

Art

Mængde

Nej

Personlige ejendele (udover
ovenstående - se definition på
næste side)

Royal Arctic Logistics A/S
Telefon: +45 99 30 32 27

Grønlandshavnen
Telefax: +45 99 30 30 90

Postboks 8100
Email: rasal@ralog.dk

g Ø Danmark,
www.ralog.dk

Specifikation over flyttegods medbragt fra Danmark
Udførselsdokumentation vedlagt

2

Afleveres til Royal Arctic Line i Grønland sammen med de øvrige papirer til toldbehandlingen - påhæftes Royal Arctic Line-fragtbrevet

Ja

Fragtbrev til Grønland (fra flytningen til Grønland)

Nej

Årsag til returnering

Købsmåned / år

Personlige ejendele
(udover nedennævnte definition)

Skydevåben og ammunition

Ja

(Skal udfyldes)

Antal

Fabrikat og nr.

Nuværende værdi

Nej

Købsmåned / år

(Skal udfyldes)

Original indførselstilladelse vedlagt

Ja

Nej

Erklæring

Undertegnede erklærer herved under ansvar efter bestemmelser i toldloven,
at oplysningerne i denne erklæring er rigtige
at varerne er i samme stand som ved udførslen
at eventuelle behandlinger af varerne ikke har medført en
værdiforøgelse i forhold til værdien på udførselstidspunktet
at varerne i øvrigt ikke i Grønland har undergået andre behandlinger end de for deres bevarelse nødvendige
at jeg er indforstået med at betale told, moms og afgift for de
omstående genstande købt i Grønland

Dato

Underskrift

Definition
Ved “personlige ejendele” forstås genstande der
er beregnet til de pågældendes personlige brug
eller til brug i deres husholdning.
“Personlige ejendele” omfatter specielt
-

løsøre og bohave, det vil sige personligt
udstyr, hvidevarer, møbler og udstyr

-

cykler og motorcykler, motorkøretøjer til privat brug samt påhængsvognehertil, campingvogne, lystfartøjer og privatfly.
Royal Arctic Logistics A/S
Telefon: +45 99 30 32 27

Forudsat at genstandende ikke ved deres
beskaffenhed eller mængde giver anledning til
formodning om, at indførslen sker i erhvervsmæssig øjemed, omfatter “personlige ejendele”
endvidere
-

Husholdningsvarer svarende til en families
normale forbrug

-

Selskabsdyr og ridedyr

-

Transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter der er nødvendige for udøvelsen af
den pågældendes erhverv

Grønlandshavnen
Telefax: +45 99 30 30 90

Postboks 8100
Email: rasal@ralog.dk

9220 Aalborg Ø Danmark,
www.ralog.dk

