Sanktioner
Vores kunder sender varer i hele verden, men en række lande og
internationale organisationer (f.eks. EU) indfører visse begrænsninger/sanktioner for, hvad du kan sende til bestemte enkeltpersoner, organisationer eller lande.
Sanktioner kan være meget for-

Hvilke lande der er omfattet af

Enkeltpersoner og organisation,

skellige, men generelt sigter de

sanktioner

der er omfattet af sanktioner

efter at forebygge visse varer, ser-

I de seneste år har nedenstående

Udenrigsministeriet fører en liste

vices, finanser og viden i at blive

lande været sanktionerede. Dog

over enkeltpersoner og organ-

leveret til bestemte modtagere.

ændres listen og du bør tjekke

isationer (for eksempel banker,

landets status, før du sender

forsyningsselskaber eller ter-

Det er dit ansvar at kontrollere,

pakker dertil.

ror-organisationer), der er omfat-

om den vare du ønsker at sende,

Afghanistan, Aserbajdsjan,

tet af sanktioner som Danmark

bryder sanktioner.

Armenien, Hviderusland, Burma

anerkender (som omfatter sank-

(Myanmar), Kina, Den Demokra-

tioner fra EU og FN).

Hvis du bryder sanktioner, kan vi

tiske Republik Congo, Egypten,

behandle din pakke på en række

Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau,

Det er generelt forbudt at have

måder, herunder bortskaffelse.

Haiti, Iran, Irak, Elfenbenskysten,

kontakt med disse ”udpegede”

Du kan ydermere risikere efter-

Nordkorea, Libanon, Libyen, Sierra

personer og organisationer, for

forskning af de relevante myn-

Leone, Somalia, Sydsudan, Syrien,

eksempel at sende penge eller

digheder.

Tunesien og Zimbabwe.

varer til dem. De har ofte base
i de nævnte lande. De kan dog

Hvor kan jeg finde mere

For hvert af disse lande er der

være placeret overalt i verden,

information?

særlige begrænsninger for, hvilke

også i Danmark.

Hvis du sender pakker fra Dan-

typer varer du må sende. Det

mark kan Udenrigsministeriets

drejer sig ofte om varer, der kan

Du bør søge faglig rådgivning,

website https://um.dk/da/uden-

anvendes militært eller har flere

hvis du ønsker at sende pakker til

rigspolitik/folkeretten/sanktion-

anvendelsesformål.

disse personer eller organisatione

er/gaeldende-sanktioner/ give dig

Hvis du skal sende varer til et

nyttige oplysninger og links.

sanktioneret land, skal du sørge
for tilladelse hertil.

Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os

