
Generella tillval och tillägg tillämpliga för DHL Express tjänster
Tillval/Pristillägg Beskrivning Pris
Express 9:00 Fast tillägg för leverans före kl 9:00 nästa möjliga arbetsdag. 160 kr per försändelse

Express 12:00 Fast tillägg för leverans före kl 12:00 nästa möjliga arbetsdag. 60 kr per försändelse

Bränsletillägg Bränsletillägg baserat på månatliga snittpriser rekommenderade av US Gulf Coast resp. Europeiska kommissionens index. Gällande procentsats publiceras 
på www.dhl.se

Icke stapelbar pall (Internationellt) Hantering av pall som inte är stapelbar med anledning av emballage, innehåll eller form alternativt har tydliga instruktioner från 
avsändaren att försändelsen inte får staplas. 1500 kr per kolli

Icke stapelbar pall (inrikes) Hantering av pall som inte är stapelbar med anledning av emballage, innehåll eller form alternativt har tydliga instruktioner från 
avsändaren att försändelsen inte får staplas. 500 kr per kolli

Stort kolli mått (internationellt) En fast avgift tillämpas på varje kolli, inklusive emballage, när en sida överstiger 120 cm. 800 kr per kolli

Stort kolli mått (inrikes) En fast avgift tillämpas på varje kolli, inklusive emballage, när en sida överstiger 120 cm. 200 kr per kolli

Stort kolli vikt (internationellt) En fast avgift tillämpas på varje kolli, inklusive pall, som överstiger en verklig vikt på 70 kg. 800 kr per kolli

Stort kolli vikt (inrikes) En fast avgift tillämpas på varje kolli, inklusive pall, som överstiger en verklig vikt på 70 kg. 200 kr per kolli

Avlägset område leverans Avgift för leverans till områden utanför det normala serviceområdet, enligt definierade postnummer vilka återfinns på www.dhl.se. Minimum 200 kr eller 4,50 kr/kg 
per försändelse

Avlägset område upphämtning Avgift för upphämtning från områden utanför det normala serviceområdet, enligt definierade postnummer vilka återfinns på www.dhl.se. Minimum 200 kr eller 4,50 kr/kg 
per försändelse

Förhöjd risk Tillkommer för destinationer med förhöjd säkerhetsrisk på grund av krig, oroligheter eller ökat hot pga terrorism. Avgiften syftar till att 
täcka de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda DHL:s personal vid leverans. 210 kr per försändelse

Begränsade destinationer Tillkommer för destinationer under FN:s handelsembargo för att täcka de särskilda åtgärder som krävs för att säkerställa att godset inte 
strider mot gällande restriktioner. 310 kr per försändelse

Lördagsleverans ** Tillägg för lördagsleverans. Måste bokas av avsändaren i samband med skapandet av fraktsedel och gäller enbart utvalda 
destinationer/postnummer.

Minimum 400 kr eller 4,50 kr/kg 
per försändelse

Korrigering av adress Avgift om en försändelse ej kan levereras pga att avsändaren angivit ofullständig eller felaktig adress på frakthandlingarna vid tidpunkt 
för upphämtning. 110 kr per försändelse

Dedikerad leverans Leverans på uppdrag av kund som sker på annat sätt än normal leverans för området. Minimum 400 kr eller 4,50 kr/kg 
per försändelse

Dedikerad upphämtning Upphämtning på uppdrag av kund som sker på annat sätt än normal upphämtning för området. Minimum 200 kr eller 4,50 kr/kg 
per försändelse

Tull och moms betald Denna avgift tillkommer alltid när avsändare begärt att DHL fakturerar mottagarlandets eventuella tull- och momsavgifter till avsändare 
eller annan angiven part. 200 kr per försändelse

Neutral leverans Leverans av tullpliktig försändelse till mottagare utan att information om sändningens värde är synlig, samt fakturering av tull och moms 
till importör (annan än mottagaren). 200 kr per försändelse

Ansvarig importör Tjänsten innebär att avsändaren kan skicka tullpliktigt gods till en mottagare, samtidigt som importkostnader faktureras till en tredje part 
som är angiven som importör (Importer of Record) i destinationslandet. 200 kr per försändelse

Mottagarsignatur På avsändarens begäran kommer DHL i samband med leverans kräva signatur av mottagaren. 50 kr per försändelse

Leverans till bostad Kund som skickar till bostadsadress kan välja att aktivera leveransalternativ. Mottagaren aviseras och kan välja leveransalternativ. 30 kr per försändelse

GOGREEN Klimatneutralisering Utsläppsneutralisering av sändningar. För kunder med GOGREEN-kontrakt ingår även ett årligt emissionscertifikat. Minimum 1 kr eller 1 kr/kg 
per försändelse

GOGREEN Emissionsrapport 
Footprint

En detaljerad miljörapport baserat på kundens verkliga försändelsers påverkan under vald tidsperiod. Välj mellan en årlig, fyra kvartals- 
eller tolv månadsrapporter. Från 3 000 kr

GOGREEN Emissionsrapport, 
Estimat

En summerad miljörapport av kundens försändelsers påverkan under vald tidsperiod. Välj mellan en årlig, fyra kvartals- eller tolv 
månadsrapporter. Från 2 000 kr

Utökat ansvar Utökat ansvar för dokumentförsändelser genom ersättning med ett fast belopp om  4 000 kr som täcker kostnader för att återskapa 
dokumenten i händelse av skada eller förlust av försändelsen. 40 kr per försändelse

Transportförsäkring Transportförsäkring utan självrisk, baseras på kundens angivna försäkringsvärde som ger ekonomisk kompensation för att reparera eller 
ersätta en försändelse vid händelse av förlust eller skada.

Minimum 120 kr eller 1% av 
varuvärdet

Förtryckta fraktsedlar Avgift för förtryckta fraktsedlar, debiteras per beställning om upp till max 50 fraktsedlar. 100 kr per 50 fraktsedlar

Manuell registrering Avgift för att manuellt registrera alla uppgifter om försändelsen om sändningsdatan inte inkommit i tid, eller om en fraktsedel är 
handskriven. 50 kr per försändelse

Förpackning Standardemballage som ej ingår i DHL:s kostnadsfria utbud av emballage. 30 kr per emballage

Smartphone emballage Specialemballage som ej ingår i DHL:s kostnadsfria utbud av emballage. 30 kr per emballage

Laptop emballage Specialemballage som ej ingår i DHL:s kostnadsfria utbud av emballage. 50 kr per emballage

Ompackning Emballering på uppdrag av kunden eller emballering/reparation av emballage som skadats på grund av bristfällig emballering. 50 kr per kolli

Fullt reglerat farligt gods** Avgift för transport och hantering av artiklar och substanser som klassas som farliga, observera att särskilt godkännande krävs***. 830 kr per försändelse

DHL EXPRESS - Prislista för tillval och tillägg
Gäller från och med 2019-01-01 och tillsvidare. Aktuella tillval och tillägg finns på www.dhl.se. Alla priser är exklusive moms.



Fullt reglerat farligt gods, 
konsument**

Avgift för transport och hantering av konsumentartiklar och -substanser som klassas som farliga (Consumer Goods ID8000), exempelvis 
parfym och aftershave. Observera att särskilt godkännande krävs***. 200 kr per försändelse

Reducerade mängder Avgift för transport och hantering av begränsade mängder av artiklar och substanser som klassas som farliga, observera att särskilt 
godkännande krävs***. 50 kr per försändelse

Begränsade mängder* Avgift för vägtransport och hantering av begränsade mängder av artiklar och substanser som klassas som farliga, observera att särskilt 
godkännande krävs. 200 kr per försändelse

Kolsyreis UN1845 Avgift för transport och hantering av sändning som innehåller torris (klassas som farligt gods), observera att särskilt godkännande 
krävs***. 100 kr per försändelse

Biologiska prover UN 3373 Hantering och transport av försändelser innehållande biologiska substanser inom kategori B (UN3373), kan endast skickas med tjänsten 
World Medical Express, observera att särskilt godkännande krävs***. Ingår i World Medical Express

Lösa litium jon batterier PI965 Hantering och transport av försändelser innehållande Litium ion PI965batterier sektion II (lösa), observera att särskilt godkännande 
krävs***. 800 kr per försändelse

Metall jon batterier sektion II Hantering och transport av försändelser innehållande Litium ion batterier sektion II, observera att särskilt godkännande krävs***. 50 kr per försändelse

Litium jon batterier sektion II Hantering och transport av försändelser innehållande Litium metall batterier sektion II, observera att särskilt godkännande krävs***. 50 kr per försändelse

Rengörning av farligt gods spill Rengöring av spill och efterföljande hantering av spillämnet. 300 kr per försändelse

Tulltjänster tillämpliga för DHL Express tullpliktiga tjänster
Tillval/Pristillägg Beskrivning Pris

Extra varulinjer Tullklarering för sändningar med ett flertal statistiska nummer eller ursprungskoder. Avgiften gäller när en försändelse har mer än 5 
nummer eller koder.

50 kr per statistiskt nummer eller 
ursprungskod

Tillfällig lagring Försändelser som ligger kvar i DHL:s tullupplag när tullklarering skall hanteras av tredje part eller i väntan på dokumentation från 
mottagare/importör. Avgiften aktiveras 3 kalenderdagar efter ankomstdag och gäller därefter per kalenderdag.

Minimum 50 kr per dag eller 
5 kr per kg / dag

Överlämnande till ombud På mottagarens begäran överlämnar DHL både paket och nödvändig tulldokumentation till mottagarens utsedda tullombud för 
importförtullning, klarering och leverans. Tjänsten Bonded Transit tillkommer. 550 kr per försändelse

Avisering till ombud På mottagarens begäran överlämnar DHL nödvändig tulldokumentation till mottagarens utsedda tullombud för importförtullning och 
klarering. Efter klarering slutför DHL leverans till mottagaren.    300 kr per försändelse

Inhämtning av kompletterande 
uppgifter En avgift för att kontakta importör och begära kompletterande uppgifter innan DHL genomför tullklarering. 450 kr per försändelse

Tillstånd och licenser

En avgift för tjänster som inte ingår i standardklarering, exempelvis hantering av passiv och aktiv förädling och DHL:s arbete i samband 
med att framställa, erhålla eller behandla tillkommande tullrelaterade dokument för specifika sändningar, statistiska nummer och/eller 
koordinera eventuella krav på fysisk inspektion. Exempelvis Stämpling av ATA Carnet, ATR samt EUR certifikat samt behandling av 
Flyttsaksintyg & UD dokumentation. 

550 kr per försändelse

Omprövning av klarering Ändring av tullklareringsinformation efter import pga orsaker som ej är framkallade av DHL. 500 kr per försändelse

Transitering

Gäller när DHL ombeds att transportera en tullpliktig försändelse till ett annat tullupplag (än DHL:s destination). Bonded Transit används 
för att transportera oförtullat gods.. Kan exempelvis förekomma vid leverans av reservdelar till ett  fartyg, vid leverans av varor till en 
militärbas, till ett frihandelsområde eller till kundens eget tullager. Bonded Transit gäller både export- och importsändningar när DHL 
ombeds att skapa, hantera eller rapportera någon form av överlåtelse under tullupplag med hjälp av vår egen garanti.

550 kr per transit

Utläggsersättning Ersättning gällande DHL:s utlägg för tull och moms till svenska Tullverket****. Minimum 25 kr, 50 kr eller 100 kr 
eller 3% av utlägg

Tullinspektion Arrangemang utöver Tullens fysiska standard inspektion. Exempelvis del- eller hellossning av bil, specifik märkning av prototyp eller 
antal kolli på flerkolliförsändelser. 200 kr per försändelse

Införsel under andra statliga 
myndigheter

Arrangemang av DHL för kontroll utöver  Tullverket t ex djur, animalia, växter, karantän o dyl samt iordningställande av relaterade 
dokument för att underlätta förtulllning av sändning. Avgifter beroende på vad för slags kontroll och dokument som behövs. Enligt överenskommelse

Temporär import export På kunds uppdrag att importera/exportera försändelser utöver permanent tullklarering dvs aktiv/passiv förädling/temporär. 500 kr per försändelse

Exportdeklaration En avgift kan tillkomma för deklaration eller tillstånd för en exportsändning pga försändelsens värde, egenskaper eller destination. Kan 
bero på avsändarland. 110 kr per försändelse

Exportvalidering Om särskilt tillstånd krävs för att exportera varan pga av varans beskaffenhet, mottagarland eller annan egenskap som gör att 
specialtillstånd/licens måste finnas. Framtagande av deklarationskopior och utskick av dessa enligt önskemål. 310 kr per försändelse

Ursprungscertifikat På kundens uppdrag skapa ett ursprungsintyg om det ursprungliga certifikatet saknas. Måste signeras och intygas av avsändaren. 100 kr per försändelse

Dokumentöversättning
På kundens uppdrag, översätta eller ta fram kundanpassade tulldokument. Kan uppkomma då tullskyldig är av annan nationalitet och 
inte har lokal språkkännedom. Framtagande av andra kundanpassade tulldokument samt övrig relaterad service efter samråd och 
möjlighet.

Enligt överenskommelse

* Gäller enbart Day Definite-tjänster   
** Gäller enbart Time Definite-tjänster

*** för alla typer av farligt gods som transporteras med flyg krävs att avsändaren har ett särskilt godkännande av DHL Express



Betalningsvillkor samt fakturarelaterade tillval och tillägg för DHL Express tjänster
Faktura/Tillval Beskrivning Pris

Faktura för transporter, tillval och 
tillägg

Betalning av faktura för transporter, tillval och tillägg skall vara DHL tillhanda på angivet datum enligt fakturan. Normal betalningstid är 10 
kalenderdagar från fakturadatum. Eventuell annan överenskommen betalningstid måste vara dokumenterad i ditt avtal.

DHL tillhanda inom 10 
kalenderdagar

Faktura för olika utlägg
Betalning av faktura för utlägg av tull och moms samt utläggsersättning skall alltid vara DHL tillhanda på angivet datum enligt fakturan, 
vilket är 10 kalenderdagar från fakturadatum. Eftersom denna faktura gäller utlägg som DHL har gjort till Tullmyndigheten för kundens 
räkning är det alltid 10 kalenderdagar som gäller. Ingen annan överenskommelse kan göras.

DHL tillhanda inom 10 
kalenderdagar

Utläggsersättning Ersättning gällande DHL:s utlägg för tull och moms till svenska Tullverket****. Minimum 25 kr, 50 kr eller 100 kr 
eller 3% av utlägg

Pappersfaktura Avgift för pappersfaktura. 75 kr per faktura

Ändring av faktura Avgift för att på kundens begäran ändra information som kundnummer, adress etc. 300 kr per faktura

Påminnelseavgift Avgift för påminnelse, tas ut per påmind faktura och faktureras i samband med samlad räntefaktura. 60 kr per räntefaktura
Förseningsersättning (FER) Lagreglerad förseningsersättning för att ersätta kostnader vid försenad betalning, gäller näringsidkare och myndighet. 450 kr per sen faktura

Administrationsavgift räntefaktura Administrationsavgift vid räntefaktura. 100 kr per faktura

Dröjsmålsränta Vid försenad betalning har DHL rätt till dels dröjsmålsränta beräknad efter, i faktura angiven vid varje tidpunkt inom DHL tillämpad 
räntesats, dels påminnelseavgift som tillämpas av DHL och dels övriga avgifter och ersättningar som DHL har rätt till enligt lag. 2% per månad

*** för alla typer av farligt gods som transporteras med flyg krävs att avsändaren har ett särskilt godkännande av DHL Express

* gäller enbart Day Definite tjänster
** gäller enbart Time Definite tjänster

**** tull och/eller momsavgifter: under 50 kr = 25 kr tilläggsavgift, mellan 50-299 kr = 50 kr tilläggsavgift, mellan 300-3333 kr 100 kr tilläggsavgift, över 3333 kr = 3% av importavgifterna
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