
Guide: Import af vin version 2.1

Vi har lavet en guide til dig, der vil i gang med import af vin. Her kan du få et hurtigt

overblik og vi har samlet links til relevante myndigheder, så du nemt kan komme i

gang med at registrere dig.

Dette er version 2.1 dateret 30.august 2019. Se versionsændringer sidst i

dokumentet.

Vi vil senere dele den op i Guide til import af vin og Guide til handel med vin

Trin for trin – Sådan bliver du vinimportør i
Danmark

#1 Start en virksomhed

Allerførst skal du beslutte hvilken virksomhedstype/selskabsform du ønsker at
drive din vinimport i. Typiske muligheder er: Enkeltmandsvirksomhed (under
dit CPR-nummer), Anpartsselskab (ApS) eller Aktieselskab (A/S). Man kan
købe eller nyoprette selskaber. Foreningen rådgiver ikke om dette valg. Du kan
finde nogen vejledning herom på VIRK.DK. Eksisterende IVS skal inden 15.
april 2021 omdannes til ApS eller opløses.

Start af virksomhed

Hvis din omsætning er under 50.000 kr. i løbet af 12 måneder, er det frivilligt,
om du vil registrere virksomheden i VIRK.DK. I så fald skal du indberette din
punktafgift lejlighedsvis, hvilket er en smule mere tidskrævende. Ligeledes har
du heller ikke mulighed for at trække moms fra.

Du kan overveje at købe en komplet pakke med en virksomhed, inkl. CVR-nr.,
vedtægter o.l.. Det får for en beskeden pris. Du kan google ”start virksomhed”
for at finde udbydere af sådanne pakker.

#2 Registrer din virksomhed

Næsten al kommunikation med offentlige myndigheder foregår elektronisk, og
er baseret på virksomhedens NEMID. Man skal derfor have en såkaldt NEMID
Medarbejdersignatur.

Ligeledes skal virksomheden have en NEM-konto i en bank. Start derfor i
banken med at oprette en NEM-konto til din virksomhed i virksomhedens CVR-
nummer. Opret NEMID medarbejderesignatur
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Du er nu klar til at registrere din virksomhed i VIRK.DK:

Registrer virksomhed

Selskaber får ved stiftelsen et CVR- nummer. Det er CVR-nummeret, der skal
bruges, når en virksomhed identificerer sig overfor myndigheder og private fx i
forbindelse med udstedelse af fakturaer mv.

Vil du benytte enkeltmandsvirksomhed, skal du først få dig et CVR-nummer:

Få et CVR-nummer

Når du registrerer virksomheden, skal du bl.a. også tilmelde dig til
momsafregning. Dette medfører automatisk momsregistrering hos SKAT.

#3 Punktafgift

I Danmark har skiftende regeringer udviklet et komplekst system af afgifter på
varer og vare-elementer kaldet punktafgifter. For en vinimportør er det
primært vinafgift og emballageafgift (volumenbaseret), som er relevante.

#4 Vinafgift

Som importør af vin skal du betale vinafgift, når varerne kommer til landet.

Først skal du registrere din virksomhed til vinafgift. Det sker i VIRK.DK med
NEMID (formular 22.046):

Registrer for punktafgift

Når du har registreret din virksomhed for vinafgifter, overføres disse
oplysninger automatisk til SKAT, og du skal fremover indberette vinafgifter
månedligt i SKAT.DK. Hvis du ikke har importeret i den forløbne måned, skal
du lave en "nul" indberetning.

Du kan altid i SKAT.DK hente et registreringsbevis, som viser, hvorledes din
virksomhed er registreret m.h.t. moms og afgifter.

Du modtager også et punktafgiftsnummer, som du skal bruge, hvis afsenderen
i udlandet, sælger dig varer, som ikke er belagt med afgifter i afsenderlandet.
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Hvis du ikke har et punktafgiftsnummer, kan du søge på SKATS hjemmeside,
om at få et nummer der kun kan bruges en gang.

Når du køber varer på internettet fra lande uden for EU, beregner og opkræver
transportøren både told, moms og afgifter.

Hvis du foretrækker at afregne vinafgift ved salg fremfor ved modtagelse, skal
du registreres som oplagshaver. Det sker også i VIRK.DK på blanket 22.046.
Som oplagshaver skal du stille sikkerhed hos SKAT for afgiften, og du skal lave
månedligt regnskab over til- og afgang af vin. Sikkerhedsstillesen for vin udgør
normalt 10.000 DKK. Bemærk, at lokalet også skal godkendes af SKAT til dette
formål, forinden registreringen som importør bliver godkendt.

Du bør overveje, om du også vil kunne eksportere vin, i så fald skal du
registreres som eksportør.

#5 Emballageafgift

Som importør af vin skal du betale emballageafgift (volumenbaseret). Afgiften
er baseret på flaskestørrelse, og er for tiden 0,80 DKK pr. helflaske (75cl). pr.
12 måneder.

Til- og afmelding sker i VIRK.DK, hvor man logger på med sit firma NEM-ID.
Tilmelding sker på formular 24.020 (elektronisk eller pdf). Hvis man har
normalt afgiftsbelagt lager (vinafgift betales ved import af vin), skal man i
rubrik 5 sætte x ved emballageafgift (volumenbaseret). Hvis man er
oplagshaver (vinafgift afregnes ved salg), sættes x i rubrik 4 emballageafgift
(volumenbaseret) + mellemhandel.

Registrer til emballageafgift

Herefter skal du månedsvis indberette og afregne emballageafgift (samtidig
med vinafgift).

Bemærk, at man i relation til emballageafgift normalt ikke kan blive
oplagshaver og afregne ved salg. Afregningen skal ske ved import. Såfremt
man re-eksporterer vin, hvor der allerede er betalt dansk emballageafgift, kan
man søge pr. mail til SKAT om at få en bevilling til afgiftsrefusion. Man kan så
mod dokumentation for eksporten få lov at modregne den betalte
emballageafgift. Der er inde i www.skat.dk et punkt i hovedmenuen ”Kontakt”
hvorfra man kan sende mails til SKAT og få svar.
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Der skal ikke betales emballageafgift, hvis afgiften er mindre end
10.000 DKK (svarende til 12.500 helflasker) for en rullende 12
måneders-periode.

Der kan ikke ske refusion af betalt emballageafgift, hvis man f.eks. har
indbetalt 4.000 DKK baseret på en import af 5.000 helflasker.

Afmelding sker på formular 40.003 (pdf), som udfyldes, underskrives og
indsendes til Erhvervsstyrelsen. Vær ikke bange for at blanketten hedder ophør
af virksomhed/pligter. Du skal i rubrik 2 sætte x ved anden afgift angive
ophørsdatoen og ved ”Skriv afgiftens navn” skriver du”Emballageafgift”. De
relevante øvrige felter udfyldes, blanketten underskrives og indsendes til
Erhvervsstyrelsen.

Man kan godt tilmelde og afmelde sig flere gange (yo-yo-modellen), hvis ens
import er meget svingende.

Nedenstående gælder for dem, som, ligger i grænselandet omkring de 12.500
flasker, og som har valgt ikke at tilmelde sig.

Man kan passivt notere de månedlige importtal i helflasker. Man skal så
tilmelde sig, når man når 12.500 flasker for de seneste 12 måneder. Faktisk
skal man så indberette for hele 12 måneders perioden.

Hvis man ligger i grænseområdet, kan man måske også styre antallet af
importerede flasker ved at udskyde en import-last, så man holder den
foregående 12 måneders periode under 12.500 flasker.

Man skal selvfølgelig ikke snyde staten for emballageafgift, men man skal
heller ikke snyde sig selv.

#6 Registrer som fødevarevirksomhed

Definitionsmæssigt er vin en fødevare og derfor omfattet af reglerne om
handel med, mærkning af og kontrol af fødevarer. Dette administreres af
Fødevarestyrelsen (www.fvst.dk

Som vinimportør skal du registreres som fødevarevirksomhed i
Næringsdatabasen. Typisk skal man dog ikke registreres, såfremt man sælger
for under 50.000 DKK om året. Når du er registreret, vil Fødevarestyrelsen
kontakte dig med henblik på at aflægge et kontrolbesøg og vurdere dig efter
Smiley ordningen.
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Du skal som vinimportør selv sikre dig at få din virksomhed registreret som

fødevarevirksomhed. Det er dit eget ansvar.

Kommer Fødevarestyrelsen på uanmeldt besøg med deres tastforce og du ikke har

fået registreret din virksomhed – så koster det en afgift for den tid de anvender.

Du skal først og fremmest være opmærksom på følgende:

Hvis du importerer fra et EU land – så er det samhandel. Hvis du importerer fra et 3.

land – uden for EU – så er det import.

Hvis du importerer økologiske varer så skal du måske også økologi godkendes –

især hvis det er fra et 3. land.

Søg rådgivning i Fødevarestyrelsen hvis du er i tvivl– de vil meget gerne hjælpe og er

meget interesseret i at du får dette gjort korrekt.

Registrer fødevarevirksomhed

Når du har fået din registrering og kontrolrapport, vil disse kunne findes på
hjemmesiden www.findsmiley.dk. Hvis du har en hjemmeside, skal den have
et link til din smiley.

Bemærk, at du skal oprette en fødevarevirksomhed for hver af dine lokationer,
hvis de ikke ligger på samme matrikelnr. Derfor kan du også være nødt til at
oprette separate P-nr. i VIRK.DK. Du kan f.eks. have et P-nr. på dit kontor i
hjemmet og et andet P-nr. for dit lager (hvis det ligger på et andet matrikelnr.)
Du skal også have et P-nr., hvis du benytter et fremmed lager eller lagerhotel.
Hvis du har kontor i nærheden af dit lager, kan du dog vælge IKKE at
registrere lageret som fødevarevirksomhed, men i stedet medbringe de
nødvendige dokumenter fra kontoret til lageret, når der er kontrolbesøg.

#7 Hygiejne, risikoanalyse og fødevarekontrol

Som fødevarevirksomhed har du pligt til at udarbejde en risikoanalyse og et
program for egenkontrol. Du skal også gøre dig tanker om, hvordan du kan
opbevare dine varer skadedyrsfrit i et rengøringsvenligt miljø.

Hygiejnevejledning

Risikoanalyse

Egenkontrol

Du skal sikre dig følgende (og det er vigtigt):
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 Du skal sikre dig sporbarhed – dvs. et led tilbage og et led frem i forhold til din
virksomhed.

 Du skal udarbejde en risikoanalyse for alle dine produkter.
 Du skal udarbejde en oversigt over din egenkontrol, baseret på risikoanalysen.

#8 Mærkningsregler for vin

Indledningsvis gør vi opmærksom på, at import af varer inden for EU-landene
betegnes som ”samhandel” mens import af varer fra såkaldt tredjelande
benævnes ”import”. En dansk vinimportører samhandler således med en tysk
producent, men importerer fra en sydafrikansk producent.

Der er fastsat en række forskellige regler om hvilke oplysninger, forbrugeren
skal kunne læse på en fødevare herunder også vin. Formålet med mærkningen
er dels at sikre, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger om de enkelte
fødevarer, dels at skabe grundlag for en effektiv kontrol. Desuden skal
reglerne sikre forbrugeren mod vildledende mærkning og markedsføring.
Reglerne er baseret på 2 EU-forordninger og danske bekendtgørelser.
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning rettet specielt mod vin:

Vejledning om mærkning af vin m.v.

Vi fremhæver følgende:

 Reglerne i vejledningen henviser til bekendtgørelsen, som trådte i kraft
1.1.2016

 Varer produceret før 1.1.2015 og mærket efter 2005-bekendtgørelsen
kan sælges indtil lageret er opbrugt

 Der er krav om Lot-mærkning, dvs. sporbarhed. Det er således ikke nok,
at der på etiketten er angivet en årgangsbetegnelse. Lotmærkning
påhviler producent eller første forhandler indenfor EU. Formålet med
lotmærkning er at kunne indsnævre en evt. tilbagekaldelse af defekte
fødevarer til et bestemt LOT. Ellers kan man være nødt til at tilbagekalde
en større mængde.

 Mærkningssprog skal være dansk vedr. allergener, typisk. sulfitter. FVST
oplyser, at ”contains sulphites” eller ”enthält sulfitten” IKKE er
acceptabelt. Det er acceptabelt i Danmark og Sverige at anvende frit
”innehåller sulfiter” og/eller ”indeholder sulfitter”. Bemærk også, at
såfremt indholdet af sulfitter er under 10mg/liter, behøv er man ikke
deklarere det.
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 Mousserende vine (bl.a. champagne) SKAL mærkes med
sukkerindholds-betegnelse f.eks brut eller sladko. V1.1.1. Man kan også
tilføje den faktiske sukkermængde (8 g sukker pr. liter).

 Importør skal angives for vin fra lande udenfor EU, men må ikke angives
på vin fra EU-lande (man må altså ikke på en flaske tokaj importeret fra
EU-landet Ungarn skrive ”Importeret af Peters Vinbutik) V1.1.1.e

 EU har en hjemmeside om vin: https://ec.europa.eu/agriculture/wine_da

Her er en række links til relevante dele af Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-registrerer-du-din-

Foedevarevirksomhed.aspx

Det er vigtigt at du bliver registreres korrekt – ring for hjælp i Fødevarestyrelsen.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx

Link til side om kemiske forureninger:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kemiske-forureninger.aspx

Link til side om grænseværdier for kemiske forureninger:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kemiske-forureninger-og-graensevaerdier.aspx

Link til side om fødevarekontaktmaterialer (indpakningsmaterialer):
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Fodevarekontaktmaterialer/Sider/default.aspx

Link til side om pesticidrester:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sproejtemidler.aspx

Link til side om regler for tilsætningsstoffer, enzymer og tekniske hjælpstoffer.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tilsætningsstoffer-og-teknologi.aspx

Her er nogle relevante links til EU-kommissionens hjemmeside:
Fødevaresikkerhed: https://ec.europa.eu/food/safety_en
Kemiske forureninger: https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants_en
Pesticider:https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides_en
Tilsætningsstoffer:
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
Fødevarekontaktmaterialer:
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
Vin: https://ec.europa.eu/agriculture/wine_en

Fødevarestyrelsen har et nyhedsbrev, som er rettet til importører af fødevarer. Her informerer
FVSF om nye regler på importområdet. I og jeres medlemmer kan tilmelde jer nyhedsbrevet her:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx”
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#9 Markedsføringsloven

Markedsføringsloven har paragraffer om markedsføring af alkohol. Det er en
god ide at være bekendt med disse.

Læs om markedsføring af alkohol

Du skal endvidere være opmærksom på, at det er ulovligt at markedsføre
produkter til forbrugere med priser ekskl. moms:

Priser skal oplyses inkl. moms

Overtrædelser heraf bliver politianmeldt og straffes med bøde af betydelig
størrelse.

Vin m.m. er omfattet af reglerne om forbud mod salg til personer under 16/18.
Du skal derfor sikre dig, at du ikke sælger til personer under aldersgrænsen.
Det kan f.eks. ske ved at omtale det i dine handelsbetingelser eller bede
kunden bekræfte at de opfylder alderskravene.

#10 E-handelslov

Loven er fra 2002 og har det ”mundrette” navn: Lov om tjenester i
informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel.
Hvis du har en web-shop, er dele af loven relevant for dig. Helt overordnet er
der følgende områder med regler:

 Der skal lettilgængeligt på din hjemmeside være oplysninger om
virksomhedens navn, adresse, CVR-nr., etableringsdato m.v.

 Du skal altid oplyse den fulde pris for varen, inkl. fragt
 Dit ordreflow skal være opbygget, så kunden aldrig er i tvivl om, at han

er ved at bestille varer og det skal være muligt at rette ordren inden den
gennemføres

 En ordre bør ikke kunne gennemføres uden at kunden har godkendt dine
handelsbetingelser

 Der skal anføres retningslinjer for reklamationer og ansvarsfraskrivelse
 Du skal oplyse om fortrydelsesret
 Du bør oplyse om lagerstatus og leveringstid
 Du skal oplyse om virksomhedens persondatapolitik og hvorledes du

overholder loven om beskyttelse af persondata (GDPR)
 Du må ikke udsende spam (masseudsendelser af mails)
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Versionsoversigt

Version 2.1 indlagt 30. august 2019 indeholder følgende ændringer:

#1 Muligheden for IVS afskaffet. Eksisterende IVS skal omdannes til ApS og med

kapital på mindst 40 T DKK

#4 Overvej registrering som eksportør

#5 Emballageafgift skal ikke betales, hvis afgiften udgør mindre end 10.000 DKK.

#6 tilføjet begreber

#7 tilføjet krav om aktiviteter samt liste over links

#9 Tilføjes krav om forbud mod salg til personer under 16/18 år.

#10 (nyt) om e-handelsloven

Version 2.0 indlagt 30. juni 2018 indeholder følgende ændringer:

#1 Foreslå at købe en færdig selskabspakke

#1 Link til Erhvervsstyrelsen rettet

#2 NEMID kan oprettes før NEM-konto

#4 Sikkerhedsstillelse og godkendelse af SKAT.

#5 Refusion af emballageafgift

#6 Vin er en fødevare

#6 Registrering af flere produktionsenheder i FVST

#6 Vælg dansk eller svensk indhold af sulfitter.

Version 1.0 indlagt 20. december 2017

Copyright @2018 Foreningen af Danske Vinimportører


