
Kender du en
papirnusser?





Fortoldninger virker ofte noget “langhåret” og det er de 
på mange måder også – især når det gælder om at holde 
sig opdateret med de nye regler og påfund fra EU.

Bakob ApS´s afdeling med kompetente fortoldere tilby-
der ekspertise og rådgivning omkring toldbehandling. 
Vi er hele tiden opdateret med lovgivningen og  proce-
durer og tilbyder derfor at være repræsentant for virk-
somheder. På den måde undgår transporterne, de til 
tider, langvarige ventetider på forskellige destinationer 
rundt omkring i Europa. 
  
In-house kontra outsourcing
Det er populært at ordne tingene selv - men de åbenlyse 
fordele står sjældent mål med de faktiske omkostninger.

Det er kendt at løsningen på problemet hedder outsourc-
ing - mere ukendt er det nok hvor profitabel en løsning 
det er.

Bakob ApS har 1. klasses IT-udstyr og tillige alle toldtil-
ladelser udstedt af de danske myndigheder, hvorfor den 
geografiske beliggenhed ikke har nogen betydning da 
toldekspeditionerne foregår elektronisk enten via inter-
nettet eller mobiltelefon — hvor kunderne måtte ønske. 

Vi kan desuden tilbyde danske fortoldninger intrastat, 
listesystem, NCTS forsendelser, tariferinger, E-eksport, 
oplæggelse på toldoplag samt fraførsel fra samme, uden 
problemer - da vores daglige opgave består i at forenkle 
processerne og tilfredsstille eksportører og importører.

Vi har kontoret fyldt med papireksperter, 
der kan hjælpe dig på sidelinien!

Ring 98 47 95 00 og få et uforpligtigende tilbud

Hvem er vi?
Bakob ApS startede for 12 år siden og firmanavnet Bakob er en “forjydskning” af det engelske udtryk back up,  
der betyder opbakning. Netop ordet opbakning er visionen i virksomheden, som ønsker at servicerer mindre og 
mellemstore virksomheder og være en slags opbakning, når det gælder EU-papirarbejde indenfor transportsek-
toren, det være sig fortoldninger, busmoms og momsrefusioner, bogføringsregnskaber, bugetter og regnskaber. 
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