
 
 

 

 

Information til grossister, der  

sælger tobaksvarer til detailforhandlere 

 

Fra 20. maj 2019 skal cigaretter og rulletobak kunne spores 
indtil sidste salgsled. 

Inden 20. maj 2019 skal alle virksomheder registreres, hvis de sælger tobaks-

varer til videresalg. Som grossist skal du derudover kunne registrere eller 

scanne, hvad der sker med produkterne, både handlinger som ankomst, af-

gang og omladning af tobaksvarerne og økonomiske transaktioner som udste-

delse af en faktura og modtagelse af betaling. Oplysningerne skal sendes til 

det centrale europæiske datalager. 

Baggrunden for kravene om registrering er et track and trace-system på EU-

plan, der skal modvirke ulovlig handel med tobaksvarer. I 2019 indføres syste-

met for cigaretter og rulletobak, og fra 2024 bliver kravet udvidet til også at 

omfatte andre tobaksvarer.  

 

Sådan registrerer du din virksomhed 

Senest 23. april 2019 åbner registreringssystemet for danske virksomheder på 

https://tpd.dk.worldline.com. Det er gratis at registrere sig. Det enkelte for-

handlerled kan selv registrere sig og få et ID-nummer, men en importør eller 

grossist har også mulighed for at registrere sine kunder i systemet. 

Registreringssystemet drives af ID-udstederen Worldline AS på vegne af Sikker-

hedsstyrelsen. En kopi af data fra det danske system vil indgå i et fælles EU-re-

gistreringssystem.  

 

Registrer hvad der sker med tobaksvarerne 

Hvis du er grossist, skal du have udstyr til at registrere eller scanne, hvad der 

sker med de tobaksvarer, der køber og sælger. Du skal registrere tidspunkter 

for ankomst, afgang og omladning af tobaksvarerne, og du skal registrere øko-

nomiske transaktioner som udstedelse af fakturaer og modtagelse af betaling. 

Hvis du har udgifter til et scanningssystem, for at oplysningerne kan sendes til 

det centrale europæiske datalager, kan du søge omkostningerne dækket fra 

tobaksvareindustrien. Det er der nærmere oplysninger om på  https://ont-

rack.sgs.com/en-US/ 

 

Hvis du ikke registrerer dig 

Hvis din virksomhed ikke er registreret, kan du fra 20. maj 2019 ikke lovligt 

modtage tobaksvarer eller håndtere tobaksvarer til videresalg.  
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Hvis SKAT finder uregelmæssigheder hos grossister i forbindelse med deres 

kontroller, informerer de Sikkerhedsstyrelsen. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har produkter på lager? 

Kravet om at kunne spore tobaksprodukter gælder kun varer, der er produce-

ret efter 20. maj 2019. Hvis cigaretter eller rulletobak er produceret inden da, 

kan det lovligt sælges videre indtil 20. maj 2020. 

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har generelle spørgsmål til track and trace på tobaksvarer, kan du kon-

takte Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk eller tlf. 33 73 20 00. 

Har du spørgsmål til registreringssystemet, skal du kontakte ID-udstederen 

Worldline SA på email til dl-dk-servicedesk.ext@worldline.com eller tlf. 31 36 

38 74. 

 

Vil du vide mere? 

Du kan finde mere information om track and trace og kravene til fabrikanter, 

importører, grossister, transportører og detailforhandlere på 

www.sik.dk/trackandtrace. 
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