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INDLEDNING
Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union og har nu
status af "tredjeland"2. Udtrædelsesaftalen3 fastsætter en overgangsperiode, der slutter den 31.
december 2020. Indtil da finder EU-retten anvendelse på og i Det Forenede Kongerige4.
I overgangsperioden fører Unionen og Det Forenede Kongerige forhandlinger om et nyt
partnerskab, der navnlig skal omfatte et frihandelsområde. Det er dog ikke sikkert, at en sådan
aftale vil blive indgået og træde i kraft ved overgangsperiodens udløb. Under alle
omstændigheder vil en sådan aftale skabe et indbyrdes forhold, som for så vidt angår
vilkårene for markedsadgang vil adskille sig væsentligt fra Det Forenede Kongeriges
deltagelse i det indre marked5, Unionens toldunion og i moms- og punktafgiftsområdet.
Derfor gøres alle interessenter, navnlig de økonomiske operatører, opmærksom på den
retsstilling, der er gældende efter overgangsperiodens udløb, herunder de relevante
udtrædelsesbestemmelser i udtrædelsesaftalen (del A nedenfor). I denne vejledning gøres der
også rede for de regler, der finder anvendelse på Nordirland efter overgangsperiodens udløb
(del B nedenfor).
Bilaget til denne vejledning indeholder oplysninger om præference- og oprindelsesreglerne i
overgangsperioden.
Råd til interessenterne:
For at afbøde de konsekvenser, der beskrives i denne vejledning, rådes interessenterne især til
at:
-

overveje, om de har behov for at få et EORI-nummer fra en EU-medlemsstat

-

henvende sig til den kompetente toldmyndighed for at få yderligere rådgivning om deres
specifikke situation og

-

tilpasse input og forsyningskæder for at tage hensyn til, at input fra Det Forenede
Kongerige fremover vil blive anset for at være uden oprindelsesstatus i forbindelse med
toldpræferencerne over for tredjelande.

2

Denne meddelelse supplerer oplysningerne om oprindelsesregler i "Meddelelse til interessenter:

3

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen", EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

4

Jf. dog visse undtagelser i udtrædelsesaftalens artikel 127, hvoraf ingen er relevante i forbindelse med denne
vejledning.

5

Navnlig indeholder en frihandelsaftale ikke indre marked-begreber såsom (på området varer og
tjenesteydelser) gensidig anerkendelse, "oprindelseslandsprincippet" og harmonisering. En frihandelsaftale
fjerner heller ikke toldformaliteter og -kontroller, herunder dem, der vedrører oprindelsen af varer og de
råvarer, de er fremstillet af, samt forbud og restriktioner vedrørende import og eksport.

3

Bemærk:
Denne vejledning vedrører ikke EU-reglerne om
-

toldkontingenter og deres forvaltning

-

forbud og restriktioner

-

merværdiafgift

-

punktafgifter.

Disse aspekter behandles i andre meddelelser, der enten er offentliggjort eller under
udarbejdelse6.
A. RETSSTILLING

EFTER
OVERGANGSPERIODENS
UDLØB,
7
UDTRÆDELSESBESTEMMELSER I UDTRÆDELSESAFTALEN

HERUNDER

VISSE

Efter overgangsperiodens udløb finder EU-reglerne på toldområdet, navnlig EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EUtoldkodeksen8 ("EU-toldkodeksen"), herunder retsakterne til supplering og gennemførelse
heraf, ikke længere anvendelse i Det Forenede Kongerige9. Det vil navnlig have følgende
konsekvenser:
1.

REGISTRERING OG IDENTIFIKATION AF ØKONOMISKE OPERATØRER (EORI)
Ved overgangsperiodens udløb vil britiske EORI-numre ophøre med at være gyldige i
Unionen og vil blive ugyldiggjort i det relevante IT-system over EOS/EORI-numre.
Dette gælder også for de britiske EORI-numre, der er knyttet til igangværende
transaktioner, som er omfattet af udtrædelsesaftalen.
a) Efter overgangsperiodens udløb kan handelsmønstrene ændre sig for personer, der er
etableret i Unionen, og som på nuværende tidspunkt kun gennemfører transaktioner
med personer i Det Forenede Kongerige. På nuværende tidspunkt er de ikke
involveret i handel med tredjelande, men kun i transaktioner inden for Unionen; de
har derfor ikke fået tildelt et EORI-nummer af nogen medlemsstat, men vil komme
til at gennemføre transaktioner, der kræver toldformaliteter. Dette kræver i henhold
til EU-toldkodeksen, at de lader sig registrere hos toldmyndighederne i den
medlemsstat, hvor de er etableret.

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_da

7

Medmindre andet er angivet, vedrører forklaringerne i denne del Det Forenede Kongerige, bortset fra
Nordirland.

8

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen
(EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

9

Med hensyn til anvendelsen af EU-toldkodeksen i Nordirland henvises til del B i denne meddelelse.
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Disse personer kan sende de nødvendige oplysninger (bilag 12-01 til den delegerede
forordning til supplering af EU-toldkodeksen10) eller tage de nødvendige skridt til
registrering allerede inden overgangsperiodens udløb.
b) Det er nødvendigt at skelne mellem to kategorier af personer, der i øjeblikket er
etableret i Det Forenede Kongerige eller registreret med et britisk EORInummer:
– Personer, som på nuværende tidspunkt ikke er involveret i handel med
tredjelande, men kun i transaktioner inden for Unionen, og som derfor ikke har
fået tildelt et EORI-nummer af en medlemsstat, men som efter
overgangsperiodens udløb har til hensigt at gennemføre transaktioner, der kræver
toldformaliteter, hvilket ifølge EU-toldkodeksen kræver, at de bliver registreret
hos en toldmyndighed i en medlemsstat.
– Personer, herunder økonomiske operatører i tredjelande, som har et EORInummer, der er tildelt af de britiske toldmyndigheder og er gyldigt på nuværende
tidspunkt, men vil være ugyldigt i Unionen efter overgangsperiodens udløb.
I dette tilfælde skal de være opmærksomme på, at de er nødt til at lade sig registrere
hos den kompetente toldmyndighed i en medlemsstat og anvende det nye EORInummer efter overgangsperiodens udløb.
Efter overgangsperiodens udløb skal personer, der er etableret i Det Forenede
Kongerige eller i et andet tredjeland, og som har et fast forretningssted i en
medlemsstat som defineret i EU-toldkodeksens artikel 5, nr. 32), i henhold til
toldkodeksens artikel 9, stk. 1, lade sig registrere hos toldmyndighederne i den
medlemsstat, hvor det faste forretningssted er beliggende. Personer, der ikke har et
fast forretningssted i en medlemsstat, skal i henhold til toldkodeksens artikel 9, stk. 2,
lade sig registrere hos toldmyndighederne i den medlemsstat, der er ansvarlig for det
sted, hvor de første gang indgiver en angivelse eller ansøger om en afgørelse;
desuden skal disse økonomiske operatører udpege en fiskal repræsentant, hvis dette
kræves i henhold til gældende lovgivning.
Disse personer kan også sende de nødvendige oplysninger (bilag 12-01 til den
delegerede forordning til supplering af EU-toldkodeksen) eller tage de nødvendige
skridt til registrering allerede inden overgangsperiodens udløb. Medlemsstaternes
toldmyndigheder bør acceptere anmodninger allerede inden overgangsperiodens
udløb og tildele de økonomiske operatører EORI-numre. Da en økonomisk operatør
kun kan have ét gyldigt EU-EORI-nummer ad gangen, kan de nye EU-EORI-numre
for personer med et britisk EORI-nummer, der er gyldigt indtil overgangsperiodens
udløb, først blive gyldige efter udløbet af denne periode (dvs. "startdato for EORInummer" skal være en dato efter overgangsperiodens udløbsdato).

10

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i
EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).
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2.

TOLDAFGØRELSER

2.1

Bevillinger
Konsekvenserne af overgangsperiodens udløb for bevillinger afhænger af
bevillingens art, den udstedende toldmyndighed, bevillingshaveren og den
geografiske dækning.
Bevillinger udstedt af de britiske toldmyndigheder
Som hovedregel er bevillinger, der allerede er udstedt af de britiske
toldmyndigheder, ikke længere gyldig i Unionen efter overgangsperiodens udløb11.
Efter denne dato er de britiske toldmyndigheder ikke længere kompetente EUtoldmyndigheder.
Eftersom Det Forenede Kongerige fra datoen efter overgangsperiodens udløb vil
være en selvstændig kontraherende part i konventionen om en fælles
forsendelsesprocedure12, vil bevillinger udstedt af Det Forenede Kongerige til
forenklet forsendelse13 ikke længere være gyldige i EU-toldafgørelsessystemet,
men skal behandles i Det Forenede Kongeriges nationale system i
overensstemmelse med landets status som kontraherende part i nævnte konvention.
Når Det Forenede Kongerige meddeler medlemsstaterne, hvilke af disse
bevillinger der fortsat er gyldige inden for rammerne af konventionen om en fælles
forsendelsesprocedure, skal medlemsstaterne acceptere de pågældende bevillinger
som gyldige.
Bevillinger udstedt af medlemsstaternes toldmyndigheder
Generelt vil bevillinger, der er udstedt af en toldmyndighed i en medlemsstat,
fortsat være gyldige, men de skal ændres af toldmyndighederne på disses initiativ
eller efter en ansøgning om ændring fra den økonomiske operatør, for så vidt angår
den geografiske dækning eller dele af bevillingen, der vedrører Det Forenede
Kongerige.
Imidlertid er bevillinger til økonomiske operatører med britiske EORI-numre ikke
længere gyldige i Unionen efter overgangsperiodens udløb14, medmindre den
økonomiske operatør er etableret i Unionen og har mulighed for at få et EU-EORInummer og ansøge om en ændring af bevillingen til at omfatte det nye EU-EORI-

11

Angående undtagelser: se underafsnittet nedenfor om bevillinger vedrørende igangværende varebevægelser i
henhold til udtrædelsesaftalen og del B. Regler, der finder anvendelse i Nordirland efter overgangsperiodens
udløb.

12

EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2. Senest ændret ved afgørelse nr. 1/2017 truffet af Den Blandede Kommission
EU-EFTA (EUT L 8 af 12.1.2018, s. 1).

13

Bevillinger til at anvende samlet sikkerhedsstillelse, herunder fritagelse for sikkerhedsstillelse, og
bevillinger til at anvende et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse for varer, der
transporteres ad luftvejen, som bevillinger med forbindelse til EU.
Anvendelse af samlet sikkerhedsstillelse kræver en genberegning af referencebeløbet på grund af ændringen
i den toldmæssige status for de varer, der skal omfattes af den fælles forsendelse.

14

Angående undtagelser: se underafsnittet nedenfor om bevillinger vedrørende igangværende varebevægelser i
henhold til udtrædelsesaftalen.
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nummer i stedet for det britiske EORI-nummer. Hvis en bevilling ikke kan ændres
ved at erstatte det britiske EORI-nummer med et EU-EORI-nummer, bør den
økonomiske operatør ansøge om en ny bevilling med operatørens nye EU-EORInummer.
De bevillinger, der udstedes til økonomiske operatører med EU-EORI-numre, som
på nuværende tidspunkt også er gyldige i Det Forenede Kongerige, skal ændres for
at tage hensyn til overgangsperiodens udløb og den tilsvarende ændrede
geografiske dækning, f.eks. skal britiske havne, bortset fra havne i Nordirland,
slettes i bevillinger vedrørende fast rutefart.
En enhedsbevilling til forenklede procedurer, der i dag dækker Det Forenede
Kongerige og én medlemsstat, vil ikke længere være gyldig efter
overgangsperiodens udløb. Den kan dog ændres og blive til en national bevilling.
Når en enhedsbevilling til forenklede procedurer omfatter Det Forenede Kongerige
og mere end én medlemsstat, forbliver bevillingen gyldig, hvis det tilsynsførende
toldkontor befinder sig i en medlemsstat, men den skal ændres. Hvis
enhedsbevillingen til forenklede procedurer omfatter forenklede angivelser, bør det
bemærkes, at den økonomiske operatør kun behøver at indgive den supplerende
angivelse, der også dækker Det Forenede Kongerige, for perioden indtil
overgangsperiodens udløb15.
Hvis indehaveren på grundlag af en tilladelse til at anvende samlet
sikkerhedsstillelse anvender et kautionstilsagn fra en kautionist, der er etableret i
Det Forenede Kongerige, er dette tilsagn ikke længere gyldigt og kan ikke
anvendes til at dække nye toldoperationer. Indehaveren skal erstatte dette tilsagn
med et tilsagn, der opfylder betingelserne i artikel 94 og 95 i EU-toldkodeksen,
herunder kravet om, at kautionisten skal være etableret i Unionen.
Anvendelsen af den samlede sikkerhedsstillelse kræver en omberegning af
referencebeløbet som følge af ændringen af varernes toldmæssige status, eller hvis
en del af det kun er gyldigt i Det Forenede Kongerige (referencebeløbet er opdelt i
henhold til artikel 8 i den delegerede forordning med overgangsregler angående
EU-toldkodeksen).
Økonomiske operatører, der på nuværende tidspunkt ikke behøver nogen bevilling,
men hvis situation ændrer sig efter overgangsperiodens udløb, skal ansøge om den
relevante bevilling. Økonomiske operatører, som på nuværende tidspunkt har
bevillinger, der er udstedt af de britiske toldmyndigheder, og som mener, at de
fortsat opfylder kravene i EU-toldkodeksen efter overgangsperiodens udløb, skal
ansøge om de relevante bevillinger hos toldmyndighederne i en medlemsstat.
Ansøgningerne kan allerede indgives forud for overgangsperiodens udløb, så den
kompetente toldmyndighed kan forberede sig på at træffe en afgørelse. Under alle
omstændigheder træder afgørelsen tidligst i kraft dagen efter overgangsperiodens
udløb.

15

Hvis overgangsperioden forlænges og ikke udløber ved udgangen af en kalendermåned, skal der kun
indgives en særskilt supplerende erklæring, der omfatter de resterende medlemsstater, for de resterende dage
af den pågældende kalendermåned.
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Dette gælder også for økonomiske operatører, som på nuværende tidspunkt er
registreret med et britisk EORI-nummer, og som har et EU-EORI-nummer, der
gælder fra en dato i fremtiden. I deres tilfælde accepterer toldafgørelsessystemet
imidlertid ikke et EORI-nummer, der først bliver gyldigt i fremtiden, men det
tillader en fremtidig gyldighedsdato for bevillinger. Derfor skal ansøgninger om
bevillinger, der er omfattet af toldafgørelsessystemet16, og som indgives af disse
økonomiske operatører, behandles uden for toldafgørelsessystemet. Fra dagen efter
overgangsperiodens udløb, når de nye EORI-numre bliver gyldige, skal de
pågældende bevillinger indføres i systemet.
Bevillinger vedrørende
udtrædelsesaftalen

igangværende

varebevægelser

i

henhold

til

Bevillinger, der er udstedt af toldmyndighederne i Det Forenede Kongerige, eller
bevillinger, som toldmyndighederne i medlemsstaterne har udstedt til operatører,
der har et britisk EORI-nummer, vil fortsat undtagelsesvis og udelukkende være
gyldige, når de er knyttet til de igangværende situationer og procedurer, der er
omhandlet i udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1.
Bevillingerne skal derfor betragtes som gyldige til de pågældende formål, indtil
situationen er ophørt, eller proceduren er afsluttet, eller de tilsvarende tidsfrister,
der er fastsat i bilag III til udtrædelsesaftalen, er udløbet, alt efter hvad der
indtræffer først.

2.2

Afgørelser vedrørende bindende tariferingsoplysninger (BTO-afgørelser)
En afgørelse om bindende tariferingsoplysninger ("BTO-afgørelse") er en
afgørelse, truffet af en toldmyndighed efter ansøgning, om varers tarifering forud
for en import- eller eksportprocedure. En BTO-afgørelse er bindende for alle
toldmyndigheder i medlemsstaterne og for indehaveren af afgørelsen.
Efter overgangsperiodens udløb vil BTO-afgørelser, der allerede er udstedt af
toldmyndighederne i Det Forenede Kongerige, ikke længere være gyldige 17 i
Unionen.
De BTO-afgørelser, der er udstedt af toldmyndighederne i medlemsstaterne til
indehavere med britiske EORI-numre, vil ikke længere være gyldige efter
overgangsperiodens udløb, da EORI-numrene ikke længere er gyldige på
Unionens toldområde, og da BTO-afgørelser ikke kan ændres (artikel 34, stk. 6, i
EU-toldkodeksen). Dette vil automatisk blive afspejlet i EBTI-3-systemet.
Indehavere af sådanne BTO-afgørelser skal lade sig registrere hos
toldmyndighederne i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2 og 3, i EUtoldkodeksen, og med artikel 6 i den delegerede forordning til supplering af EUtoldkodeksen, for at få et gyldigt EORI-nummer, før de ansøger om en ny BTOafgørelse i Unionen. Ansøgeren kan eventuelt anmode om, at den tidligere BTOafgørelse genudstedes, ved at henvise til denne på ansøgningsformularen.

16

Se artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2089 (EUT L 297 af 15.11.2017, s. 13).

17

Angående undtagelser: se del B. Regler, der finder anvendelse i Nordirland efter overgangsperiodens udløb.
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2.3

Afgørelser vedrørende bindende oprindelsesoplysninger (BOO-afgørelser)18
En afgørelse om bindende oprindelsesoplysninger ("BOO-afgørelse") er en
skriftlig afgørelse, truffet af en toldmyndighed efter ansøgning, om bestemmelse af
en vares oprindelse forud for en import- eller eksportprocedure. En BOO-afgørelse
er bindende for alle toldmyndigheder i medlemsstaterne og for indehaveren af
afgørelsen.
Efter overgangsperiodens udløb vil BOO-afgørelser, der allerede er udstedt af
toldmyndighederne i Det Forenede Kongerige, ikke længere være gyldige i
Unionen.
I forbindelse med BOO-afgørelser, der træffes efter overgangsperiodens udløb, må
toldmyndighederne i medlemsstaterne, når de fastslår oprindelsen af varer, der
omfatter input (materialer eller forædlingsprocesser) fra Det Forenede Kongerige,
desuden ikke anse dette input for at "have oprindelse i EU" (til præferenceformål
eller ikke-præferenceformål).
De BOO-afgørelser, der er udstedt af toldmyndighederne i medlemsstaterne til
indehavere med britiske EORI-numre, vil ikke længere være gyldige efter
overgangsperiodens udløb, da EORI-numrene ikke længere er gyldige på
Unionens toldområde, og da BOO-afgørelser ikke kan ændres (artikel 34, stk. 6, i
EU-toldkodeksen). Indehavere af sådanne BOO-afgørelser har mulighed for at
lade sig registrere hos toldmyndighederne for at få et gyldigt EORI-nummer, før
de ansøger om en ny BOO-afgørelse i Unionen.
BOO-afgørelser, der er udstedt før overgangsperiodens udløb, for varer, der
omfatter input (materialer eller forædlingsprocesser) fra Det Forenede Kongerige,
som var afgørende for erhvervelsen af oprindelsesstatus, vil ikke længere være
gyldige efter overgangsperiodens udløb.

3.

BAGAGEMÆRKESEDLER
Der
kan
anbringes
en
bagagemærkeseddel,
jf.
bilag
12-03
i
gennemførelsesbestemmelserne til EU-toldkodeksen19, på indskrevet bagage, der efter
planen vil forlade Det Forenede Kongerige med et luftfartøj før overgangsperiodens
udløb, men som ankommer til en EU-lufthavn på eller efter denne dato.

4.

PRÆFERENCEOPRINDELSESASPEKTER20
Efter overgangsperiodens udløb er Det Forenede Kongerige ikke længere en del af
Unionens toldområde. Derfor betragtes indhold (materialer og forædlingsprocesser) fra

18

Med henblik på BOO-afgørelser skal indhold fra Nordirland — ligesom indhold fra resten af Det Forenede
Kongerige — anses for at være uden oprindelsesstatus efter overgangsperiodens udløb.

19

Kommissionens
gennemførelsesforordning
(EU)
2015/2447
af
24. november
2015
om
gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

20

I forbindelse med dette afsnit om præferenceoprindelsesaspekter skal indhold fra Nordirland — ligesom
indhold fra resten af Det Forenede Kongerige — anses for at være uden oprindelsesstatus efter
overgangsperiodens udløb.
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Det
Forenede
Kongerige
som
indhold
"uden
oprindelsesstatus",
når
præferenceoprindelsen for varer, hvori nævnte indhold indgår, fastslås i henhold til EU's
præferenceordninger21.
EU-eksportører og producenter, som udfærdiger eller anmoder om et oprindelsesbevis
med henblik på eksport til et partnerland22, skal navnlig tage i betragtning, at input fra
Det Forenede Kongerige er "uden oprindelsesstatus" for så vidt angår eksport, der finder
sted efter overgangsperiodens udløb.
EU-importører, der gør krav på præferencebehandling i Unionen (baseret på en
frihandelsaftale eller en autonom præferenceordning såsom det generelle
toldpræferencesystem), rådes til at sikre, at eksportører fra tredjelande er i stand til at
bevise, at varerne opfylder kravene vedrørende præferenceoprindelse, idet der tages
hensyn til konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden.
Leverandører i EU-medlemsstaterne, der gennem leverandørerklæringer giver
eksportører eller forhandlere de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå en vares
præferenceoprindelse, bør informere eksportørerne og forhandlerne om ændringerne
vedrørende oprindelsesstatus for de varer, der er leveret inden overgangsperiodens udløb,
og for hvilke de har indgivet sådanne leverandørerklæringer.
Hvad angår leverandørerklæringer for en længere periode bør leverandører i EUmedlemsstaterne underrette eksportørerne eller forhandlerne, hvis en sådan erklæring
ikke længere er gyldig efter overgangsperiodens udløb for alle eller nogle af de
forsendelser, der er omfattet af erklæringen.

4.1

Fastslåelse
af
præferenceoprindelse23
præferenceordninger

i

forbindelse

med

EU's

Varer, der importeres til Unionen fra Det Forenede Kongerige efter
overgangsperiodens udløb, skal betragtes som varer uden oprindelsesstatus i
forbindelse med EU's præferenceordninger, jf. dog afsnit 4.2. Det vil have
følgende konsekvenser:
− Varer, der er fremstillet i Det Forenede Kongerige — selv inden
overgangsperiodens udløb — og transporteres eller importeres fra Det
Forenede Kongerige til Unionen efter overgangsperiodens udløb, betragtes
ikke som varer med oprindelse i Unionen i forbindelse med EU's
præferenceordninger.
21

Indhold (materiale, arbejde eller forarbejdning) fra de britiske oversøiske lande og territorier (bilag II til
TEUF) kan ikke anvendes til kumulation i andre relevante EU-partnerlande efter overgangsperiodens udløb.

22

Som led i den fælles handelspolitik har Unionen også præferencehandelsordninger under den generelle
toldpræferenceordning
(GSP)
(http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm). For så vidt angår de spørgsmål, der
er omfattet af denne vejledning (virkningen af Det Forenede Kongeriges input hvad angår fastslåelsen af
præferenceoprindelse i forbindelse med toldbehandling), er præferencetoldbehandlingen i henhold til GSP i
praksis muligvis mindre relevant end frihandelsaftalerne. For fuldstændighedens skyld behandles begge
spørgsmål imidlertid i denne vejledning.

23

Henvisninger til "oprindelsesstatus" og "uden oprindelsesstatus" i dette afsnit har udelukkende at gøre med
præferenceoprindelse.
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− Varer, der er fremstillet i Unionen inden overgangsperiodens udløb, og som
befinder sig i Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb og
importeres til Unionen efter overgangsperiodens udløb, betragtes ikke som
varer med oprindelse i Unionen i forbindelse med EU's præferenceordninger
og i overensstemmelse med territorialitetsprincippet.
− Varer, der har oprindelse i EU's præferencepartnerlande, og som importeres til
Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb i overensstemmelse
med handelspræferencerne ifølge EU's præferenceordninger, anses ikke for at
have oprindelse i det pågældende partnerland, hvis de importeres til Unionen
efter overgangsperiodens udløb. Disse varer kan derfor ikke anvendes til
kumulation med det pågældende partnerland (bilateral kumulation) eller andre
partnerlande (diagonal kumulation) inden for rammerne af EU's
præferenceordninger.

4.2

Krav om direkte transport/ikkebehandling
Varer med oprindelse i EU, der eksporteres efter overgangsperiodens udløb fra
Unionen via Det Forenede Kongerige til et tredjeland, med hvilket Unionen har
en præferenceordning, kan være berettiget til præferencebehandling i det
pågældende
tredjeland,
forudsat
at
bestemmelserne
om
direkte
transport/ikkebehandling i oprindelsesreglerne i den relevante EUpræferenceordning overholdes.
Tilsvarende kan varer, der har oprindelse i et partnerland, og som importeres efter
overgangsperiodens udløb fra dette partnerland til Unionen via Det Forenede
Kongerige være berettiget til præferencebehandling i Unionen, forudsat at
bestemmelserne om direkte transport/ikkebehandling i oprindelsesreglerne i de
relevante EU-præferenceordninger overholdes.

4.3

Oprindelsesbeviser24
Oprindelsesbeviser, der er udstedt eller udfærdiget inden overgangsperiodens
udløb
− Oprindelsesbeviser, der er udstedt/udfærdiget i Unionen eller i Det Forenede
Kongerige
Oprindelsesbeviser, der inden overgangsperiodens udløb er udstedt/udfærdiget
i Unionen for varer med britisk indhold eller er udstedt/udfærdiget i Det
Forenede Kongerige, skal betragtes som gyldige oprindelsesbeviser, forudsat
at eksporten af forsendelsen har fundet sted eller er sikret inden
overgangsperiodens udløb25.

24

Udstedte eller udfærdigede oprindelsesbeviser: udstedte oprindelsescertifikater,
fakturaerklæringer, oprindelseserklæringer og udtalelser om oprindelse.

25

EU's præferencepartnerlande kan dog anfægte sådanne oprindelsesbeviser og anmode om kontrol, når
beviserne ledsager varer, der importeres til præferencepartnerlandene efter overgangsperiodens udløb.
Toldmyndighederne i EU svarer på sådanne anmodninger om kontrol i den udstrækning, de har mulighed
for at bekræfte varernes oprindelsesstatus eller bevisernes ægthed.
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udfærdigede

Gyldigheden er begrænset til den periode, der er fastsat i de relevante EUpræferencehandelsordninger, med henblik på anvendelse ved import i
partnerlandet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU's
præferenceordninger.
EU's præferencepartnerlande kan dog anfægte sådanne oprindelsesbeviser og
anmode om kontrol, når beviserne ledsager varer, der importeres til
præferencepartnerlandene
efter
overgangsperiodens
udløb.
Toldmyndighederne i EU-27-medlemsstaterne svarer på sådanne anmodninger
om kontrol i den udstrækning, de har mulighed for at bekræfte varernes
oprindelsesstatus eller bevisernes ægthed. Med henblik herpå skal EUoprindelsen fastslås på det tidspunkt, hvor eksporten finder sted, i lyset af det
princip, der er beskrevet i første afsnit ovenfor.
− Oprindelsesbeviser, der udstedes/udfærdiges i EU's præferencepartnerlande
Oprindelsesbeviser, der inden overgangsperiodens udløb er udstedt eller
udfærdiget i EU's præferencepartnerlande for varer med britisk indhold,
betragtes som gyldige oprindelsesbeviser i Unionen i hele deres
gyldighedsperiode, forudsat at eksporten af forsendelsen har fundet sted eller
er sikret inden overgangsperiodens udløb.
Efter overgangsperiodens udløb må varer med oprindelse i Unionen, hvori der
indgår indhold fra Det Forenede Kongerige af betydning for erhvervelsen af
oprindelsesstatus, og som importeres til EU's præferencepartnerlande og
ledsages af et gyldigt EU-oprindelsesbevis, dog ikke anvendes i EU's
præferencepartnerlande til kumulation.
Oprindelsesbeviser26, der udstedes eller udfærdiges efter overgangsperiodens
udløb
I særlige tilfælde kan der efter overgangsperiodens udløb udstedes/udfærdiges
særlige typer oprindelsesbeviser for eksport, som har fundet sted inden udløbet af
denne periode:
− Duplikateksemplarer af varecertifikater
Efter overgangsperiodens udløb kan der efter anmodning fra en EU-eksportør
udstedes et duplikateksemplar af et originalt varecertifikat, der er udstedt af
medlemsstaternes toldmyndigheder inden udløbet af denne periode.
− Efterfølgende udstedelse af et varecertifikat
En EU-eksportør kan efter overgangsperiodens udløb anmode om
efterfølgende udstedelse af et varecertifikat for varer, der blev eksporteret
inden overgangsperiodens udløb.
− Efterfølgende oprindelseserklæringer,
fakturaerklæringer

26

udtalelser

om

oprindelse

Udstedte eller udfærdigede oprindelsesbeviser: udstedte oprindelsescertifikater, selvattestering.
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og

En EU-eksportør kan efter overgangsperiodens udløb udfærdige en
oprindelseserklæring for varer, der blev eksporteret inden overgangsperiodens
udløb.

4.4

Leverandørerklæringer med henblik på præferencehandel
Leverandørerklæringer er støttedokumenter, på grundlag af hvilke der kan
udstedes eller udfærdiges oprindelsesbeviser. Efter overgangsperiodens udløb kan
de danne grundlag for udstedelse af oprindelsesbeviser på betingelse af, at de ikke
tager indhold fra Det Forenede Kongerige i betragtning med henblik på
erhvervelsen af oprindelsesstatus.
Eksportører og kompetente toldmyndigheder eller andre kompetente myndigheder,
der udsteder eller udfærdiger oprindelsesbeviser efter overgangsperiodens udløb,
er forpligtede til at kontrollere, om leverandørerklæringerne opfylder betingelserne
på det tidspunkt, hvor beviset udstedes/udfærdiges og eksporten finder sted.
Efter overgangsperiodens udløb må leverandørerklæringer, der er udfærdiget af
britiske leverandører inden overgangsperiodens udløb, ikke anvendes med henblik
på udstedelse eller udfærdigelse af oprindelsesbeviser i EU-medlemsstaterne.

4.5

Godkendte eksportører
Med hensyn til godkendte eksportører gælder følgende for så vidt angår
udfærdigelse
af
fakturaerklæringer
eller
oprindelseserklæringer
i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser om EU-præferenceoprindelse:
− Autorisationer som godkendt eksportør, der er udstedt af de britiske
toldmyndigheder til eksportører og videreforsendere, er ikke længere gyldige i
Unionen efter overgangsperiodens udløb.
− Bevillinger udstedt af medlemsstaternes toldmyndigheder til eksportører og
videreforsendere, som er etableret i Det Forenede Kongerige, er ikke længere
gyldige i Unionen efter overgangsperiodens udløb.
− Autorisationer, der er udstedt af toldmyndighederne i medlemsstaterne til
eksportører og videreforsendere, som er etableret i Unionen med et britisk
EORI-nummer, er ikke længere gyldige i Unionen efter overgangsperiodens
udløb.
− EU-godkendte eksportører og videreforsendere, der er etableret i Unionen, bør
underrette de berørte nationale toldmyndigheder om ændringer i opfyldelsen af
de betingelser, ud fra hvilke de er autoriseret, eftersom indhold fra Det
Forenede Kongerige ikke vil have oprindelsesstatus efter overgangsperiodens
udløb. Derfor skal de toldmyndigheder i medlemsstaterne, der har autoriseret
disse eksportører og videreforsendere som godkendte eksportører, ændre
autorisationen eller trække den tilbage, alt efter hvad der er relevant.

4.6

Registrerede eksportører (REX)
Med hensyn til registrerede eksportører (REX), for så vidt angår udfærdigelse af
udtalelser om oprindelse eller oprindelseserklæringer i overensstemmelse med de
relevante EU-bestemmelser om præferenceoprindelse:
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− Britiske toldmyndigheders registreringer af eksportører og videreforsendere i
REX-systemet er ikke længere gyldige i Unionen efter overgangsperiodens
udløb.
− Registreringer foretaget af medlemsstaternes toldmyndigheder af eksportører
og videreforsendere, som er etableret i Det Forenede Kongerige, er ikke
længere gyldige i Unionen efter overgangsperiodens udløb.
− Medlemsstaternes toldmyndigheders registreringer af eksportører og
videreforsendere, som er etableret i Unionen med et britisk EORI-nummer, er
ikke længere gyldige i Unionen efter overgangsperiodens udløb.
− EU-registrerede eksportører og videreforsendere, der er etableret i Unionen,
bør straks underrette de berørte nationale toldmyndigheder om enhver relevant
ændring i forbindelse med de oplysninger, de har afgivet med henblik på
registreringen. De toldmyndigheder i medlemsstaterne, der har registreret disse
eksportører og videreforsendere, tilbagekalder registreringen, hvis
betingelserne for registrering ikke længere er opfyldt.

4.7

Kontingentregler
frihandelsaftaler

for

undtagelser

fra

oprindelsesreglerne

i

visse

EU-

Eftersom undtagelser fra oprindelsesreglerne er omfattet af artikel 56, stk. 4, i EUtoldkodeksen, gælder de samme regler som for toldkontingenter.
5.

VARER, DER FØRES IND I UNIONENS TOLDOMRÅDE

5.1

Summarisk indpassageangivelse (ENS)
Efter overgangsperiodens udløb skal der for varer, der føres ind i Unionens
toldområde fra Det Forenede Kongerige, indgives en summarisk
indpassageangivelse inden for de frister, der er fastsat i den delegerede forordning
til supplering af EU-toldkodeksen27.Dette gælder også for varer, der transporteres
mellem to punkter i Unionens toldområde via Det Forenede Kongerige. En
forsendelsesangivelse, der indeholder alle sikkerheds- og sikringsoplysninger, kan,
hvor det er muligt, anvendes til at opfylde kravene om summarisk
indpassageangivelse, forudsat at fristerne overholdes, f.eks. ved fælles forsendelse.
Nærmere oplysninger om kravene til summarisk indpassageangivelse i særlige
forsendelses- og eksportscenarier, afhængigt af hvor varerne befinder sig ved
overgangsperiodens udløb, findes i henholdsvis afsnit 7.1 Forsendelse og afsnit 8.2
Eksport og reeksport.
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 48, stk. 1, forbliver en summarisk
indpassageangivelse, der er indgivet til toldstedet for den første indpassage i Det
Forenede Kongerige før overgangsperiodens udløb for varer, der først ankommer
efter udløbet af denne periode, gyldig for efterfølgende havne eller lufthavne i
Unionen (eller omvendt). Økonomiske operatører, der har indgivet en summarisk
indpassageangivelse til toldstedet for den første indpassage i Det Forenede

27

Artikel 105-111 i den delegerede forordning til supplering af EU-toldkodeksen. Artikel 105 ændres, så den
summariske indpassageangivelse for varer, der føres ad søvejen fra en britisk havn, skal indgives senest to
timer før ankomsten til Unionen.
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Kongerige inden for de frister, der er fastsat i den delegerede forordning til
supplering af EU-toldkodeksen, vil derfor have opfyldt deres retlige forpligtelse.
Det Forenede Kongerige har imidlertid meddelt Kommissionens tjenestegrene, at
det ikke er i stand til at opretholde det eksisterende importkontrolsystem efter den
31. december. EU-medlemsstaterne vil derfor ikke kunne indhente oplysninger om
summariske indpassageangivelser, der er indgivet i Det Forenede Kongerige inden
overgangsperiodens udløb.
De økonomiske aktører rådes derfor til at forhøre sig hos medlemsstaterne om,
hvordan de skal forholde sig. For at sikre, at der kan foretages en korrekt
risikoanalyse efter overgangsperiodens udløb, vil nogle medlemsstater kræve, at
der indgives en ny summarisk indpassageangivelse til toldstedet for den første
indpassage i EU, senest når varerne ankommer til EU. Andre medlemsstater vil
derimod muligvis fortsætte behandlingen af varerne med henblik på efterfølgende
toldformaliteter uden at kræve en ny summarisk indpassageangivelse og vil
foretage den nødvendige risikoanalyse på grundlag af angivelsen til midlertidig
opbevaring eller toldangivelsen for den efterfølgende toldprocedure.
I tilfælde af omdirigering (dvs. hvor varer, der efter planen først skulle ankomme
til Det Forenede Kongerige, omdirigeres og i stedet ankommer til Unionen efter
overgangsperiodens udløb), vil det faktiske toldsted for den første indpassage i
Unionen ikke modtage den summariske indpassageangivelse, der er indgivet inden
overgangsperiodens udløb til toldstedet for den første indpassage i Det Forenede
Kongerige, medmindre omdirigeringsmeddelelsen er indgivet og behandlet inden
overgangsperiodens udløb. I disse tilfælde skal der indgives en ny summarisk
indgangsangivelse.
I de særlige tilfælde, hvor varer forlader Det Forenede Kongerige inden
overgangsperiodens udløb med kurs direkte mod Unionen og ankommer til
Unionens toldområde efter overgangsperiodens udløb, kræves der ingen
summarisk indpassageangivelse.

5.2

Midlertidig opbevaring af varer
Bevillinger udstedt af medlemsstaternes toldmyndigheder, der omfatter
muligheden for at transportere varer til en lagerfacilitet til midlertidig opbevaring i
Det Forenede Kongerige, skal ændres for at udelukke en sådan mulighed efter
overgangsperiodens udløb.
På grundlag af udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, vil EU-toldkodeksen finde
anvendelse på varer, for hvilke der inden overgangsperiodens udløb er indgivet en
angivelse til midlertidig opbevaring, og som befinder sig i det britiske toldområde
ved udløbet af denne periode. Disse varer skal henføres under en toldprocedure
eller reeksporteres inden for den frist på 90 dage, der er fastsat i artikel 149 i EUtoldkodeksen. I tilfælde af manglende overholdelse opstår der toldskyld i henhold
til artikel 79 i EU-toldkodeksen. Hvis en angivelse til midlertidig opbevaring, der
er indgivet inden overgangsperiodens udløb for varer i Det Forenede Kongerige,
erklæres ugyldig efter overgangsperiodens udløb (f.eks. hvis ikke-EU-varerne ikke
er blevet frembudt for toldmyndighederne i henhold til artikel 146, stk. 2, i EU15

toldkodeksen), finder EU-toldkodeksen kun anvendelse, hvis varerne reelt befinder
sig i Unionen inden overgangsperiodens udløb.
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, andet afsnit, er transporter af
varer mellem Unionen og Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 148, stk. 5,
litra b) og c), i EU-toldkodeksen ikke tilladt, hvis de først afsluttes efter
overgangsperiodens udløb.
Hvis varer under midlertidig opbevaring, der er omfattet af en bevilling til drift af
lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, ankommer til grænsen med Unionen
efter overgangsperiodens udløb, vil disse varer blive behandlet som ikke-EU-varer,
der føres ind i Unionens toldområde fra et tredjeland.
Hvis varer under midlertidig opbevaring ankommer til Unionen allerede inden
overgangsperiodens udløb, men det er hensigten, at transporten til en lagerfacilitet
til midlertidig opbevaring i Unionen fortsætter efter denne dato, vil transporten
ikke være omfattet af en gyldig bevilling. Midlertidig opbevaring af disse varer,
der ikke er omfattet af en gyldig bevilling, bør derfor ophøre inden
overgangsperiodens udløb (f.eks. ved at varerne henføres under en toldprocedure
eller reeksporteres). Hvis den midlertidige opbevaring af disse varer ikke kan
ophøre inden overgangsperiodens udløb på grund af særlige omstændigheder, bør
den straks ophøre, så snart disse omstændigheder er ophørt. Hvis dette ikke sker,
vil der være tale om manglende efterlevelse af de forpligtelser, der er fastsat i
toldlovgivningen vedrørende indførsel af ikke-EU-varer til Unionens toldområde,
og derfor vil artikel 79 i EU-toldkodeksen finde anvendelse, dvs. der vil opstå en
toldskyld som følge af manglende overholdelse.

5.3

Varers toldmæssige status
Kravene i udtrædelsesaftalens artikel 47, stk. 1 og 2
EU-varer, der i slutningen af overgangsperioden transporteres fra Det Forenede
Kongerige til Unionen eller omvendt og behandles som en transport inden for
Unionen, kan fortsat behandles som sådan, forudsat at de krav, der er fastsat i
udtrædelsesaftalens artikel 47, er opfyldt. Dette gælder også for EU-varer, der
transporteres mellem to punkter i Unionens toldområde via Det Forenede
Kongerige.
Ifølge udtrædelsesaftalens artikel 47, stk. 2, skal den pågældende person bevise
følgende, når varerne ankommer til grænsen mellem Unionen og Det Forenede
Kongerige: i) at transporten er påbegyndt inden overgangsperiodens udløb og
afsluttet derefter, og ii) at varerne har toldmæssig status som EU-varer28. De
bevismidler for varers toldmæssige status som EU-varer, der skal anvendes til
dette formål, er fastsat i artikel 199 i gennemførelsesbestemmelserne til EUtoldkodeksen.

28

I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 47, stk. 2, finder formodningen om EU-varers toldmæssige status
som omhandlet i artikel 153, stk. 1, i EU-toldkodeksen ikke længere anvendelse på de igangværende
varebevægelser mellem Det Forenede Kongerige og EU. Så længe disse varer befinder sig i henholdsvis
Unionens eller Det Forenede Kongeriges toldområde, kræves der ikke bevis for den toldmæssige status som
EU-varer. Formodningen om EU-varers toldmæssige status ophører, når varerne passerer grænsen mellem
Unionen og Det Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb.
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Beviset for, at transporten er påbegyndt inden overgangsperiodens udløb, skal
fremlægges i form af et transportdokument eller ethvert andet dokument, der viser,
på hvilken dato transporten, der omfatter grænsepassagen, er påbegyndt. Dette vil i
de fleste tilfælde være den dato, hvor transportøren har overtaget varerne til
transporten. I andre tilfælde kan det være den dato, hvor varerne overtages af en
speditør, der overtager ansvaret for varerne, og som derefter benytter en
transportør som underkontrahent. I sidstnævnte tilfælde har den økonomiske
operatør muligvis ikke kontrol over tidsplanen for transporten. Ikke desto mindre
bør han, når han agter at gøre brug af udtrædelsesaftalens bestemmelser i
forbindelse med den pågældende varebevægelse, forelægge et bevis for varernes
status for speditøren. Eksempler på transportdokumenter er: CMR-dokument,
CIM-fragtbrev, konnossement, multimodalt konnossement eller luftfragtbrev.
Toldformaliteter for varer, der føres ind i Unionen fra Det Forenede Kongerige
Hvis en økonomisk operatør, der fører varer fra Det Forenede Kongerige til
Unionens toldområde efter overgangsperiodens udløb, ved frembydelsen af
varerne for toldmyndighederne ved grænsen mellem Det Forenede Kongerige og
Unionen efter udløbet af denne periode kan fremlægge bevis for, at varerne er EUvarer, og at varebevægelsen blev indledt i Det Forenede Kongerige eller i en EUmedlemsstat inden overgangsperiodens udløb, skal disse varer behandles som EUvarer, dvs. som varer, der er i fri omsætning inden for Unionens toldområde, og de
behøver ikke at blive henført under en toldprocedure.
Hvis den økonomiske operatør ved varernes ankomst til grænsen mellem Unionen
og Det Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb ikke kan fremlægge
de respektive beviser, vil disse varer blive behandlet som varer fra tredjelande,
dvs. der skal betales tilsvarende toldskyld, moms og punktafgifter, hvis det er
relevant, når disse varer overgår til fri omsætning i Unionens toldområde. Hvis det
er relevant, kræves der importlicenser for sådanne igangværende varebevægelser
uden bevis.
Som yderligere forklaret nedenfor skal der for varer, der føres fra Det Forenede
Kongerige ind i Unionens toldområde efter overgangsperiodens udløb, om
nødvendigt indgives en summarisk indpassageangivelse (ENS).
Toldformaliteter for varer, der føres ud af Unionen til Det Forenede Kongerige
Hvis en økonomisk operatør, der fører EU-varer ud af Unionen til Det Forenede
Kongerige, ved frembydelsen af varerne for toldmyndighederne ved grænsen efter
overgangsperiodens udløb kan fremlægge bevis for, at varerne er EU-varer, og at
varebevægelsen blev indledt inden overgangsperiodens udløb, skal
toldmyndighederne behandle den pågældende bevægelse som en bevægelse inden
for Unionen. Derfor behøver disse varer ikke at blive henført under en
eksportprocedure for at kunne føres ud af Unionen.
Som yderligere forklaret nedenfor skal der for varer, der føres ud af Unionens
toldområde til Det Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb, om
nødvendigt indgives en angivelse forud for afgang. Medlemsstaterne kan beslutte
ikke at kræve sådanne angivelser for varer, der føres ud af Unionen i henhold til
udtrædelsesaftalens artikel 47, stk. 1 og 2, som beskrevet nedenfor.
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Hvis den økonomiske operatør ved ankomsten til grænsen mellem Unionen og Det
Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb ikke kan fremlægge de
respektive beviser, vil disse varebevægelser blive behandlet som en eksport med
henblik på told, moms og punktafgifter, og de relevante formaliteter skal opfyldes,
inden varerne føres ud af toldområdet (eksportangivelse og/eller angivelse forud
for afgang, alt efter hvad der er relevant). Der kræves også eksportlicenser29, hvis
det er relevant.
Aspekter vedrørende oprindelse
Varer, der bevarer deres toldmæssige status som EU-varer, dvs. som beskrevet
ovenfor, når de transporteres mellem Unionen og Det Forenede Kongerige ved
overgangsperiodens udløb, og som opfylder kriterierne i udtrædelsesaftalens
artikel 47, stk. 2, anses for at have oprindelsesstatus i forbindelse med EU's
præferenceordninger, forudsat at der foreligger de dokumenter, der er nødvendige
for at bevise varernes oprindelse i henhold til bestemmelserne i den pågældende
præferenceordning, i følgende to situationer: i) hvis disse varer er fremstillet i
Unionen og befinder sig i Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb,
eller ii) hvis disse varer med oprindelse i EU's præferencepartnerlande er
importeret til Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb. Dette
gælder også for EU-varer, der transporteres mellem to punkter i Unionens
toldområde via Det Forenede Kongerige.
Varer, der forsendes
transportdokument

ad luftvejen på grundlag af

et gennemgående

I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 47, stk. 3, bevarer EU-varer, der forsendes
ad luftvejen, deres status som EU-varer, og der kræves ikke bevis for varernes
toldmæssige status som EU-varer, når følgende betingelser er opfyldt: EU-varerne
er blevet indladet eller omladet i en lufthavn i Unionen til forsendelse til en
lufthavn i Det Forenede Kongerige, eller omvendt, varerne forsendes på grundlag
af et gennemgående transportdokument, jf. artikel 119, stk. 2, litra a), i den
delegerede forordning til supplering af EU-toldkodeksen, som er udstedt i en
medlemsstat eller i Det Forenede Kongerige, og varetransporten påbegyndes inden
overgangsperiodens udløb og ankommer til den respektive anden lufthavn efter
overgangsperiodens udløb. I praksis vil dette kun være relevant ved forsendelser
med fly, som afgår i de sene timer før kl. 00:00 CET på datoen for
overgangsperiodens udløb, flyver direkte til den respektive anden lufthavn og
ankommer der efter kl. 00:00 CET dagen efter overgangsperiodens udløb.
Varer, der forsendes ad søvejen
Artikel 47, stk. 4 og 5, i udtrædelsesaftalen omfatter forsendelser med skib i fast
rutefart, hvor sejladsen påbegyndes inden overgangsperiodens udløb, skibet
anløber en havn i Det Forenede Kongerige under sejladsen, og sejladsen ophører
efter overgangsperiodens udløb.

29

Jf. meddelelse til interessenterne om forbud og restriktioner vedrørende import og eksport, navnlig
import/eksportlicenser, og de tilhørende specifikke meddelelser om forskellige forbud og restriktioner.
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Når et skib i fast rutefart under en sejlads anløber en havn i Det Forenede
Kongerige inden overgangsperiodens udløb, er den toldmæssige status for EUvarer, der transporteres med dette skib, dækket af bevillingen til fast rutefart, og
varernes status ændres ikke. Det samme gælder for EU-varer, der indlades inden
overgangsperiodens udløb og derefter losses i en eller flere havne, også selv om
skibet i fast rutefart under en sejlads anløber en eller flere havne i Det Forenede
Kongerige efter overgangsperiodens udløb.
Hvis et skib i fast rutefart under en sejlads anløber en eller flere havne i Det
Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb, kræves der bevis for
varernes toldmæssige status efter losningen for alle EU-varer, der er indladet i en
havn i Det Forenede Kongerige eller i Unionen, som skibet har anløbet efter
overgangsperiodens udløb. De bevismidler for varernes toldmæssige status som
EU-varer, der skal anvendes til dette formål, er fastsat i artikel 199 i
gennemførelsesbestemmelserne til EU-toldkodeksen. Det betyder, at hvis et skib i
fast rutefart anløber en havn i Det Forenede Kongerige efter overgangsperiodens
udløb, kan bevillingen til fast rutefart ikke længere anvendes som bevis for
varernes toldmæssige status for den resterende del af den igangværende sejlads.

5.4

Fritagelse for importafgifter
Returvarer
Hvis EU-varer er blevet midlertidigt eksporteret fra Det Forenede Kongerige inden
overgangsperiodens udløb og reimporteres i Unionen efter udløbet af denne
periode i overensstemmelse med betingelserne i artikel 203 i EU-toldkodeksen,
skal disse varer betragtes som returvarer og derfor importeres med fuldstændig
fritagelse. Hvis EU-varer er blevet bragt fra Unionen til Det Forenede Kongerige
inden overgangsperiodens udløb og føres tilbage til Unionen efter udløbet af denne
periode, finder bestemmelserne om returvarer, jf. artikel 203 i EU-toldkodeksen,
anvendelse, hvis den økonomiske operatør kan fremlægge dokumentation for, at
EU-varerne:
- blev transporteret til Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb,
og
- føres tilbage i uændret stand, jf. artikel 203, stk. 5, i EU-toldkodeksen og artikel
158 i den delegerede forordning til supplering af EU-toldkodeksen.
Bemærk, at overgangsperiodens udløb ikke betragtes som en af de særlige
omstændigheder, der berettiger en overskridelse af fristen på tre år, jf. artikel 203,
stk. 1, i EU-toldkodeksen.
Transportdokumenterne bør tjene som bevis for, at EU-varerne er bragt til Det
Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb, og bør om nødvendigt
ledsages af andre relevante dokumenter (f.eks. en lejekontrakt). Hvis det er
relevant, kan der kræves bevis for, at varerne er i uændret stand.
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Forordningen om fritagelse for import- og eksportafgifter
Med hensyn til afgiftsfritagelse for personlige ejendele tilhørende fysiske personer,
der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et tredjeland til Unionen, fastsættes
der i artikel 5 i forordningen om afgiftsfritagelse30, at der kun kan indrømmes
fritagelse til personer, der har haft sædvanligt opholdssted uden for Unionens
toldområde i en sammenhængende periode på mindst tolv måneder.
For sådanne personlige ejendele og for andre kategorier af varer, der er omfattet af
forordningen om afgiftsfritagelse, f.eks. varer, der importeres i forbindelse med
indgåelse af ægteskab, jf. forordningens artikel 12, kan de relevante perioder i
forbindelse med forordningens anvendelse, f.eks. opholdsperioden, også omfatte
perioden forud for overgangsperiodens udløb.
6.

OVERGANG TIL FRI OMSÆTNING
EU-toldkodeksen vil fortsat finde anvendelse i overensstemmelse med
udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, på varer, der befinder sig i Det Forenede
Kongeriges toldområde, og for hvilke Det Forenede Kongeriges toldmyndigheder har
antaget en angivelse om overgang til fri omsætning inden overgangsperiodens udløb,
men som først frigives efter udløbet af denne periode. Dette kan forekomme, hvis
verifikationen tager noget tid, f.eks. hvis klarereren skal fremlægge yderligere
dokumenter, eller toldmyndighederne afventer resultaterne af en laboratorieanalyse (EUtoldkodeksens artikel 77, stk. 1, litra a), artikel 188 og artikel 194).
Hvis en angivelse om overgang til fri omsætning erklæres ugyldig efter
overgangsperiodens udløb, og varerne tidligere var under midlertidig opbevaring, anses
de varer, der er angivet i den ugyldiggjorte toldangivelse, for at være under midlertidig
opbevaring fra datoen for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning, dvs.
inden overgangsperiodens udløb, og derfor finder EU-toldkodeksen anvendelse på dem.
Hvis en sådan ugyldiggjort angivelse om overgang til fri omsætning omfatter varer, der
tidligere var henført under en anden toldprocedure (f.eks. toldoplag), vil de angivne varer
blive betragtet som henført under en sådan toldprocedure før overgangsperiodens udløb.

7.

SÆRLIGE PROCEDURER

7.1

Forsendelse
Procedurer i forbindelse med EU-forsendelse og fælles forsendelse31
Ved overgangsperiodens udløb tiltræder Det Forenede Kongerige konventionen
om en fælles forsendelsesprocedure32 og kan derfor anvende fælles forsendelse og
har fortsat adgang til det nye edb-baserede forsendelsessystem (NCTS) og andre
IT-systemer som selvstændig kontraherende part i konventionen. De forsendelser,

30

Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende
fritagelse for import- og eksportafgifter (EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23).

31

GD TAXUD har offentliggjort dokumentet "UK withdrawal business transit scenarios" med praktiske
eksempler på forsendelser som beskrevet i dette afsnit.

32

EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2. Senest ændret ved afgørelse nr. 1/2017 (EUT L 8 af 12.1.2018, s. 1).
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der er i gang på tidspunktet for overgangsperiodens udløb, fortsætter derfor i
NCTS.
Situationer, hvor varer er blevet frigivet til en forsendelsesprocedure i Unionen
eller i et fælles forsendelsesland eller i Det Forenede Kongerige og befinder sig i
Det Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb
Når varer, der er under forsendelse, befinder sig i Det Forenede Kongerige ved
overgangsperiodens udløb, finder EU-toldkodeksen fortsat anvendelse på disse
scenarier i overensstemmelse med udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1.
Alternativt kan de økonomiske operatører i situationer, hvor forsendelsen burde
afsluttes uden for Det Forenede Kongerige, fortsætte den respektive forsendelse
efter den fælles forsendelsesprocedure som beskrevet for situationer, der ikke er
omfattet af udtrædelsesaftalen.
a) Når varer henføres under en EU-forsendelsesprocedure eller under en fælles
forsendelsesprocedure i et fælles forsendelsesland med bestemmelsessted i Det
Forenede Kongerige, og disse varer allerede befinder sig i Det Forenede
Kongerige ved overgangsperiodens udløb, fortsætter denne forsendelse som en
EU-forsendelse til bestemmelsestoldstedet.
b) Når varer henføres under en EU-forsendelsesprocedure i Det Forenede
Kongerige med bestemmelsessted i Unionen eller i et fælles forsendelsesland,
og disse varer stadig befinder sig i Det Forenede Kongerige ved
overgangsperiodens udløb, fortsætter forsendelsen som en EUforsendelsesprocedure indtil bestemmelsesstedet i Unionen eller det fælles
forsendelsesland.
Ved
indgangstoldstedet
i
Unionen
er
forsendelsesledsagedokumentet
(TAD)
eller
forsendelses/sikringsledsagedokumentet
(TSAD)
med
forsendelsens
masterreferencenummer (MRN) bevis for, at forsendelsen er omfattet af
udtrædelsesaftalen. Der skal indgives en summarisk indpassageangivelse
(ENS) af sikkerheds- og sikringshensyn, medmindre de oplysninger, der er
nødvendige for indpassageangivelsen, allerede er forelagt sammen med
forsendelsesangivelsen på afgangstoldstedet, og forpligtelsen dermed er
opfyldt, eller forpligtelsen til at indgive en indpassageangivelse fraviges i
henhold til EU-toldkodeksen.
c) Når varer føres fra et afgangstoldsted i en medlemsstat eller et fælles
forsendelsesland via Det Forenede Kongerige til et bestemmelsestoldsted i en
medlemsstat eller i et fælles forsendelsesland, og disse varer befinder sig i Det
Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, fortsætter forsendelsen
som en EU-forsendelsesprocedure indtil bestemmelsesstedet. Ved
indgangstoldstedet i Unionen er forsendelsesledsagedokumentet (TAD/TSAD)
eller
forsendelses-/sikringsledsagedokumentet
med
forsendelsens
masterreferencenummer (MRN) bevis for, at forsendelsen er omfattet af
udtrædelsesaftalen. Der skal indgives en summarisk indpassageangivelse,
medmindre de oplysninger, der er nødvendige for indpassageangivelsen,
allerede er forelagt sammen med forsendelsesangivelsen, eller forpligtelsen til
at indgive en indpassageangivelse fraviges i henhold til EU-toldkodeksen.
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I forbindelse med efterforsknings- eller inddrivelsesprocedurer vedrørende disse
forsendelser finder bestemmelserne i EU-toldkodeksen om efterforskning og
inddrivelse anvendelse.
Situationer, hvor varer er blevet frigivet til en forsendelsesprocedure i Unionen
eller i et fælles forsendelsesland eller i Det Forenede Kongerige, og hvor varerne
transporteres til, fra eller via Det Forenede Kongerige, men ikke befinder sig i Det
Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb
a) Varer, der indgår i en forsendelse fra et afgangstoldsted i Unionen eller i et
fælles forsendelsesland til et bestemmelsestoldsted i Det Forenede
Kongerige
Hvis varer henføres under en EU-forsendelsesprocedure i Unionen eller under
en fælles forsendelsesprocedure i et fælles forsendelsesland med
bestemmelsessted i Det Forenede Kongerige, og disse varer stadig befinder sig
i Unionen ved overgangsperiodens udløb, fortsætter denne EUforsendelsesprocedure som en fælles forsendelsesprocedure i Det Forenede
Kongerige. Indgangstoldstedet i Det Forenede Kongerige vil fungere som
grænseovergangstoldsted, dvs. at det skal anmode om de relevante oplysninger
fra afgangstoldstedet og udføre alle de opgaver, der påhviler et
grænseovergangstoldsted. Ved EU's ydre grænse skal der indgives en
summarisk udpassageangivelse (EXS) af sikkerheds- og sikringshensyn,
medmindre de oplysninger, der er nødvendige for risikoanalyse af sikkerhedsog sikringshensyn, allerede er forelagt sammen med forsendelsesangivelsen på
afgangstoldstedet, og forpligtelsen dermed er opfyldt, eller forpligtelsen til at
indgive en angivelse forud for afgang fraviges i henhold til EU-toldkodeksen.
b) Varer, der indgår i en forsendelse fra et afgangstoldsted i Det Forenede
Kongerige til et bestemmelsestoldsted i Unionen eller i et fælles
forsendelsesland
Når varer henføres under en EU-forsendelsesprocedure i Det Forenede
Kongerige med bestemmelsessted i Unionen eller i et fælles forsendelsesland,
og disse varer allerede befinder sig i Unionen ved overgangsperiodens udløb,
fortsætter denne forsendelsesprocedure til bestemmelsesstedet i Unionen eller
det fælles forsendelsesland.
c) Varer, der indgår i en forsendelse via Det Forenede Kongerige
Hvis varer føres fra et afgangstoldsted i en medlemsstat eller et fælles
forsendelsesland via Det Forenede Kongerige til et bestemmelsestoldsted i en
medlemsstat eller i et fælles forsendelsesland, og disse varer stadig befinder sig
i Unionen eller i et fælles forsendelsesland ved overgangsperiodens udløb,
fortsætter denne forsendelsesprocedure som en fælles forsendelsesprocedure i
Det Forenede Kongerige. Indgangstoldstedet i Det Forenede Kongerige og
indgangstoldstedet i den medlemsstat, hvor varerne igen føres ind i Unionens
toldområde, vil fungere som grænseovergangstoldsteder. De skal anmode om
de relevante oplysninger fra afgangstoldstedet og udføre alle de opgaver, der
påhviler et grænseovergangstoldsted. Når varerne forlader EU-området (før de
føres ind i Det Forenede Kongerige), skal der indgives en summarisk
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udpassageangivelse, medmindre de oplysninger, der er nødvendige for
risikoanalyse af sikkerheds- og sikringshensyn, allerede er forelagt sammen
med forsendelsesangivelsen, eller forpligtelsen til at indgive en angivelse forud
for afgang fraviges i henhold til EU-toldkodeksen.
Hvis varerne har passeret Det Forenede Kongerige og igen er ført ind i
Unionens
toldområde
eller
et
fælles
forsendelsesland
inden
overgangsperiodens udløb, fortsætter forsendelsen indtil bestemmelsesstedet.
Hvis varer, der er omfattet af en forsendelsesangivelse, har passeret og forladt
Det Forenede Kongerige med kurs direkte mod Unionen, men endnu ikke er
ført ind i Unionens toldområde igen ved overgangsperiodens udløb, vil
indgangstoldstedet i Unionen fungere som grænseovergangstoldsted. Det
anmoder om de relevante oplysninger fra afgangstoldstedet og udfører alle de
opgaver, der påhviler et grænseovergangstoldsted.
Toldmyndighederne kan i en periode på op til et år efter Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure fortsat acceptere
eksisterende kautionstilsagn og attester for sikkerhedsstillelse33, forudsat at de
nødvendige geografiske tilpasninger foretages manuelt og godkendes af
kautionisten (hvis der er tale om kautionstilsagn) eller af toldmyndighederne selv
(i tilfælde af attester for sikkerhedsstillelse). Ved udløbet af denne periode skal
personer, der anvender den pågældende procedure, fremlægge et nyt
kautionstilsagn efter den ændrede model.
Hvis en efterforsknings- eller en inddrivelsesprocedure er indledt, men ikke
afsluttet ved overgangsperiodens udløb, fortsættes den i NCTS.
Elektronisk transportdokument (ETD) anvendt som forsendelsesangivelse for
varer, der transporteres ad luftvejen eller søvejen
Når der i Unionen eller i et fælles forsendelsesland henføres varer under en
forsendelsesprocedure med elektronisk transportdokument (ETD) for varer, der
transporteres ad luftvejen, med bestemmelsessted i Det Forenede Kongerige, og
varerne ikke ankommer til Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens
udløb, fortsætter proceduren fra denne dato og indtil ankomsten i den britiske
lufthavn
som
en
fælles
forsendelsesprocedure
med
elektronisk
transportdokument.
Når der i Det Forenede Kongerige henføres varer under en forsendelsesprocedure
med elektronisk transportdokument (ETD) for varer, der transporteres ad luftvejen
med bestemmelsessted i Unionen eller i et fælles forsendelsesland, og varerne ikke
ankommer til Unionen eller det fælles forsendelsesland inden overgangsperiodens
udløb, fortsætter proceduren fra denne dato og indtil ankomsten i lufthavnen i
Unionen eller det fælles forsendelsesland som en fælles forsendelsesprocedure
med elektronisk transportdokument.

33

Bilag 32-01, 32-02 og 32-03 og kapitel VI og VII i del II af bilag 72-04 til gennemførelsesbestemmelserne
til EU-toldkodeksen.
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Hvis varer transporteres ad søvejen ifølge en ETD-forsendelsesprocedure mellem
Det Forenede Kongerige og Unionen med et skib i fast rutefart, og transporten
påbegyndes inden overgangsperiodens udløb, fortsætter forsendelsesproceduren til
bestemmelsesstedet i Unionen.
Hvis varer transporteres ad søvejen ifølge en ETD-forsendelsesprocedure mellem
Det Forenede Kongerige og Unionen med et skib, der ikke sejler i fast rutefart, og
dette skib har forladt Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb og
ankommer direkte til en EU-havn efter overgangsperiodens udløb, fortsætter
forsendelsesproceduren til bestemmelsesstedet i Unionen.
Når varer, der er henført under en ETD-forsendelsesprocedure, befinder sig i Det
Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, fortsætter denne
forsendelsesprocedure i henhold til EU-toldkodeksen, jf. udtrædelsesaftalens
artikel 49, stk. 1.
Varebevægelser som led i TIR-transporter
Det Forenede Kongerige er (ligesom alle andre medlemsstater) allerede i dag en
selvstændig kontraherende part i TIR-konventionen34. Selv om Det Forenede
Kongerige vil have adgang til NCTS som kontraherende part i konventionen om
en fælles forsendelsesprocedure, omfatter denne adgang ikke anvendelsen af
NCTS i forbindelse med TIR-transport.
Når varer, der transporteres ifølge en TIR-procedure35, befinder sig i Det Forenede
Kongerige ved overgangsperiodens udløb, finder EU-toldkodeksen fortsat
anvendelse på disse scenarier i overensstemmelse med udtrædelsesaftalens artikel
49, stk. 1.
a) Når varer henføres under en TIR-procedure i Unionen med bestemmelses/udgangstoldsted i Det Forenede Kongerige, og varerne allerede befinder sig i
Det Forenede Kongerige, fortsætter TIR-transporten i henhold til EUtoldkodeksen. Bestemmelses-/udgangstoldstedet sender de respektive NCTSTIR-meddelelser til afgangs-/indgangstoldstedet i Unionen.
b) Når varer henføres under en TIR-procedure i Det Forenede Kongerige med
bestemmelsessted i Unionen, og varerne stadig befinder sig i Det Forenede
Kongerige ved overgangsperiodens udløb, fortsætter denne TIR-transport i
henhold til EU-toldkodeksen (og i NCTS) indtil bestemmelsesstedet i Unionen.
Når varerne ankommer til et toldsted ved Unionens ydre grænse med Det
Forenede
Kongerige,
er
TIR-carnetet
med
TIR-transportens
masterreferencenummer (MRN) bevis for, at transporten er omfattet af
udtrædelsesaftalen. Når varerne føres ind i Unionen, skal der indgives en
summarisk indpassageangivelse (ENS), medmindre de oplysninger, der er
nødvendige for indpassageangivelsen, allerede er forelagt, eller forpligtelsen til
at indgive en indpassageangivelse fraviges i henhold til EU-toldkodeksen.
TIR-transporten fortsætter i henhold til EU-toldkodeksen til bestemmelses34

Toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, udfærdiget den 14. november
1975 i Genève (EFT L 252 af 14.9.1978, s. 2).

35

I overensstemmelse EU-toldkodeksens artikel 226, stk. 3, artikel 227, stk. 2, litra b), og artikel 228.
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/udgangstoldstedet i Unionen, som sender de respektive NCTS-TIRmeddelelser til afgangs-/indgangstoldstedet i Det Forenede Kongerige.
c) Når varer, der er omfattet af et TIR-carnet, transporteres mellem et afgangs/indgangstoldsted i en medlemsstat via Det Forenede Kongerige til et
bestemmelses-/udgangstoldsted i en anden medlemsstat, og varerne befinder
sig i Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, fortsætter TIRtransporten i henhold til EU-toldkodeksen (og i NCTS) indtil
bestemmelsesstedet. Når varerne igen føres ind i Unionen og ankommer til et
toldsted ved Unionens ydre grænse med Det Forenede Kongerige, er TIRcarnetet med TIR-transportens masterreferencenummer (MRN) bevis for, at
transporten er omfattet af udtrædelsesaftalen. Før varerne føres ind i Unionens
toldområde ved grænsen mellem Det Forenede Kongerige og Unionen, skal der
indgives en summarisk indpassageangivelse, medmindre de oplysninger, der er
nødvendige for indpassageangivelsen, allerede er forelagt, eller forpligtelsen til
at indgive en indpassageangivelse fraviges i henhold til EU-toldkodeksen.
TIR-transporten fortsætter i henhold til EU-toldkodeksen til bestemmelses/udgangstoldstedet i Unionen, som sender de respektive NCTS-TIRmeddelelser til afgangs-/indgangstoldstedet i Unionen.
I alle andre situationer, dvs. når varerne ikke befinder sig i Det Forenede
Kongerige ved overgangsperiodens udløb, gælder de grænseformaliteter for TIRtransporter, der gælder ved enhver anden grænse med et tredjeland.
a) Varer, der indgår i en TIR-transport fra et afgangs-/indgangstoldsted i Unionen
til et bestemmelses-/udgangstoldsted i Det Forenede Kongerige
Hvis varer henføres under en TIR-procedure i Unionen med bestemmelses/udgangssted i Det Forenede Kongerige, og disse varer stadig befinder sig i
Unionen ved overgangsperiodens udløb, afsluttes TIR-proceduren for
Unionens område senest på toldstedet for den fysiske udpassage fra EU. Dette
toldsted bliver dermed bestemmelses-/udgangstoldstedet. Det skal anmode om
de relevante oplysninger fra afgangstoldstedet og udføre alle de opgaver, der
påhviler et bestemmelses-/udgangstoldsted36. Når varerne forlader Unionen
ved den ydre grænse, skal der indgives en summarisk udpassageangivelse,
medmindre de oplysninger, der er nødvendige for risikoanalyse af sikkerhedsog sikringshensyn, allerede er forelagt, eller forpligtelsen til at indgive en
angivelse forud for afgang fraviges i henhold til EU-toldkodeksen.
Hvis varer, der er henført under en TIR-procedure i Unionen med
bestemmelses-/udgangstoldsted i Det Forenede Kongerige, har forladt
Unionen, men endnu ikke er ankommet til Det Forenede Kongerige ved
overgangsperiodens udløb, vil TIR-transporten være omfattet af den britiske
toldlovgivning og TIR-konventionen. De personer, der anvender proceduren,
skal forelægge en anden form for bevis for afslutning af TIR-proceduren, og
afgangs-/indgangstoldstedet i Unionen er nødt til at afslutte TIR-transporten
manuelt.

36

Navnlig de opgaver, der er fastsat i artikel 278 og 279 i gennemførelsesbestemmelserne til EUtoldkodeksen.
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b) Varer, der indgår i en TIR-transport fra et afgangs-/indgangstoldsted i Det
Forenede Kongerige til et bestemmelses-/udgangstoldsted i Unionen
Hvis varer henføres under en TIR-procedure i Det Forenede Kongerige med
bestemmelsessted i Unionen, og varerne allerede befinder sig i Unionen ved
overgangsperiodens udløb, kan denne TIR-transport fortsætte til
bestemmelsesstedet i Unionen. Når varerne ankommer til et bestemmelses/udgangstoldsted, behandles transporten som enhver anden TIR-transport.
c) Varer, der indgår i en TIR-transport via Det Forenede Kongerige
Hvis varer transporteres fra et afgangs-/indgangstoldsted i en medlemsstat via
Det Forenede Kongerige til et bestemmelses-/udgangstoldsted i en
medlemsstat, og disse varer stadig befinder sig i Unionen, inden passagen
gennem Det Forenede Kongerige, gælder følgende: efter overgangsperiodens
udløb skal den pågældende TIR-procedure senest afsluttes på toldstedet ved
udpassagen fra Unionen. Dette toldsted bliver så bestemmelses/udgangstoldstedet. Det "nye" bestemmelses-/udgangstoldsted anmoder om de
relevante oplysninger fra afgangstoldstedet og udfører alle de opgaver, der
påhviler et bestemmelses-/udgangstoldsted. Når varerne forlader Unionen ved
den ydre grænse, skal der indgives en summarisk udpassageangivelse,
medmindre de oplysninger, der er nødvendige for risikoanalyse af sikkerhedsog sikringshensyn, allerede er forelagt, eller forpligtelsen til at indgive en
angivelse forud for afgang fraviges i henhold til EU-toldkodeksen. Når varerne
efter at have passeret Det Forenede Kongerige igen føres ind i Unionen og
ankommer til afgangs-/indgangstoldstedet i Unionen, behandles transporten
som enhver anden TIR-transport.
Hvis varerne har passeret Det Forenede Kongerige og igen er ført ind i
Unionens toldområde inden overgangsperiodens udløb, kan TIR-transporten
fortsætte indtil bestemmelsesstedet.

7.2

Andre særlige procedurer
Toldoplag
Bevillinger til at drive lagerfaciliteter med henblik på toldoplag, der er udstedt af
medlemsstaternes toldmyndigheder, og som omfatter transport af varer fra
toldoplagsfaciliteter beliggende i Unionen til toldoplagsfaciliteter beliggende i Det
Forenede Kongerige i henhold til artikel 219 i EU-toldkodeksen, og artikel 179,
stk. 3, i den delegerede forordning til supplering af EU-toldkodeksen, skal ændres
for at udelukke en sådan mulighed efter overgangsperiodens udløb.
På grundlag af udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, er varer, der er henført under
proceduren for toldoplag inden overgangsperiodens udløb, og som befinder sig i
en toldoplagsfacilitet i Det Forenede Kongerige ved udløbet af denne periode,
omfattet af EU-toldkodeksen i tolv måneder efter overgangsperiodens udløb, jf.
bilag III til udtrædelsesaftalen.
Hvis en toldangivelse om henførsel af varer under proceduren for toldoplag
erklæres ugyldig efter overgangsperiodens udløb (f.eks. fordi ikke-EU-varerne
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ikke er blevet transporteret til toldoplagsfaciliteterne), anses de varer, der er
omfattet af denne angivelse, for at befinde sig i den tidligere situation eller under
den tidligere procedure (dvs. under midlertidig opbevaring eller under en særlig
procedure), der var gældende før indgivelsen af den angivelse, der er erklæret
ugyldig. Hvis disse varer befinder sig i Det Forenede Kongerige, finder EUtoldkodeksen anvendelse på denne tidligere situation eller procedure i henhold til
udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1.
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, andet afsnit, er transporter af
varer, der er henført under proceduren for toldoplag, mellem Unionen og Det
Forenede Kongerige på grundlag af artikel 219 i EU-toldkodeksen ikke tilladt, hvis
de først afsluttes efter overgangsperiodens udløb.
Hvis varer, der er oplagret i et britisk toldlager, bringes til Unionen efter
overgangsperiodens udløb, skal de opfylde de toldformaliteter, der er fastsat i EUtoldkodeksen for varer, der føres ind i Unionens toldområde fra lande uden for
dette område (dvs. summarisk indpassageangivelse (ENS), angivelse til
midlertidig opbevaring (TS) og toldangivelse).
Hvis varer, der transporteres mellem et toldlager i Det Forenede Kongerige og et
andet toldlager i Unionen, ankommer til Unionen kort tid inden
overgangsperiodens udløb uden tilstrækkelig tid til at nå frem til
bestemmelsesstedet, og transporten af varerne fortsætter i Unionen, er disse varer
efter overgangsperiodens udløb ikke omfattet af en bevilling, der er gyldig i
Unionen. Derfor bør den pågældende økonomiske operatør afslutte denne
procedure inden overgangsperiodens udløb (f.eks. ved at henføre varerne under en
efterfølgende toldprocedure). Denne efterfølgende procedure kan også være
toldoplag, forudsat at varerne er omfattet af en gyldig bevilling udstedt af
toldmyndighederne i EU. Hvis der ikke træffes sådanne afhjælpende
foranstaltninger, vil de pågældende varer ikke opfylde de krav, der er fastsat i
toldlovgivningen vedrørende opbevaring af sådanne varer i Unionens toldområde,
og derfor vil artikel 79 i EU-toldkodeksen finde anvendelse, dvs. der vil opstå en
toldskyld som følge af manglende overholdelse.
Frizoner
På grundlag af udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, finder EU-toldkodeksen kun
anvendelse på varer i en frizone i Det Forenede Kongerige indtil
overgangsperiodens udløb, jf. bilag III til udtrædelsesaftalen.
Hvis varer, der er henført under en frizoneprocedure i Det Forenede Kongerige,
bringes til Unionen efter overgangsperiodens udløb, skal de opfylde de
toldformaliteter, der er fastsat i EU-toldkodeksen for varer, der føres ind i
Unionens toldområde fra lande uden for dette område (dvs. summarisk
indpassageangivelse (ENS), angivelse til midlertidig opbevaring (TS) og
toldangivelse).
Midlertidig import
På grundlag af udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, er varer, der er henført under
proceduren for midlertidig import inden overgangsperiodens udløb, og som
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befinder sig i Det Forenede Kongerige ved udløbet af denne periode, omfattet af
EU-toldkodeksen i tolv måneder, efter at varerne er frigivet til henførsel under
nævnte procedure, jf. bilag III til udtrædelsesaftalen.
Hvis en toldangivelse om henførsel af varer under proceduren for midlertidig import
erklæres ugyldig efter overgangsperiodens udløb, anses de varer, der er omfattet af denne
angivelse, for at befinde sig i den tidligere situation eller under den tidligere procedure
(f.eks. under midlertidig opbevaring eller under en særlig procedure), der var gældende før
indgivelsen af den ugyldiggjorte angivelse. Hvis disse varer befinder sig i Det

Forenede Kongerige, finder EU-toldkodeksen anvendelse på denne tidligere
situation eller procedure i henhold til udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1.
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, andet afsnit, er transporter af
varer, der er henført under proceduren for midlertidig import, mellem Unionen og
Det Forenede Kongerige på grundlag af artikel 219 i EU-toldkodeksen ikke tilladt,
hvis de først afsluttes efter overgangsperiodens udløb.
Når varer, der er henført under proceduren for midlertidig import, bringes fra Det
Forenede Kongerige til Unionen efter overgangsperiodens udløb, skal de opfylde
de toldformaliteter, der er fastsat i EU-toldkodeksen for varer, der føres ind i
Unionens toldområde fra lande uden for dette område (dvs. summarisk
indpassageangivelse (ENS), angivelse til midlertidig opbevaring (TS) og
toldangivelse).
Når varer, der er henført under proceduren for midlertidig import og omfattet af en
bevilling udstedt af Det Forenede Kongerige, transporteres til Unionen i henhold
til EU-toldkodeksens artikel 219 inden overgangsperiodens udløb, og det er
hensigten, at de skal forblive i Unionens toldområde, skal proceduren for
midlertidig import afsluttes inden udløbet af denne periode. Varerne skal a)
reeksporteres, b) henføres under en efterfølgende toldprocedure, c) tilintetgøres og
ikke omdannes til affald eller d) afstås til staten. Den efterfølgende procedure kan
også være midlertidig import, forudsat at varerne er omfattet af en gyldig bevilling
udstedt af toldmyndighederne i en medlemsstat. Hvis en sådan afslutning ikke
finder sted, vil de pågældende varer ikke opfylde de krav, der er fastsat i
toldlovgivningen vedrørende midlertidig import af sådanne varer i Unionens
toldområde, og derfor vil artikel 79 i EU-toldkodeksen finde anvendelse, dvs. der
vil opstå en toldskyld som følge af manglende overholdelse.
ATA-carnet
Det Forenede Kongerige er selvstændig kontraherende part i henholdsvis ATAkonventionen37 og Istanbulkonventionen38. Britiske ATA-carneter forbliver derfor
gyldige for varer henført under proceduren for midlertidig import, der befinder sig
i Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb.

37

Toldkonvention vedrørende ATA-carnet for midlertidig indførsel af varer udfærdiget i Bruxelles den 6.
december 1961, herunder alle senere ændringer heraf (ATA-konventionen).

38

Konventionen om midlertidig indførsel herunder alle senere ændringer heraf (Istanbulkonventionen) (EFT
L 130 af 27.5.1993, s. 1).

28

Økonomiske aktører, der inden overgangsperiodens udløb bringer varer fra Det
Forenede Kongerige til EU på et midlertidigt grundlag (f.eks. varer, der bringes til
midlertidige udstillinger), vil skulle henføre varerne under eksportproceduren, når
varerne efter overgangsperiodens udløb føres ud af Unionens toldområde og
tilbage til Det Forenede Kongerige.
Hvis varer, der er omfattet af et ATA-carnet, bringes fra et tredjeland til Det
Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb, og disse varer reeksporteres
fra en anden medlemsstat efter denne dato, påtegner udgangstoldstedet
reeksportbladet, som kan benyttes som bevis for reeksport. Dette bevis kan
fremlægges for toldstedet i Det Forenede Kongerige, hvor varerne tidligere er
blevet frembudt. Enhver anden dokumentation for, at varerne befinder sig uden for
Unionens toldområde, kan også accepteres som bevis for reeksport (f.eks. en
toldangivelse, der viser, at varerne er blevet ført ind i et tredjeland). Dette gælder
også, når et ATA-carnet omfatter varer, der er bragt til Unionen fra et tredjeland
inden overgangsperiodens udløb og reeksporteres fra Det Forenede Kongerige
efter udløbet af denne periode.
ATA-carneter udstedt i Unionen for varer, der føres fra Unionen til Det Forenede
Kongerige inden overgangsperiodens udløb, og som føres fra Det Forenede
Kongerige til et tredjeland efter denne dato, betragtes som en eksportangivelse
(artikel 339 i gennemførelsesbestemmelserne til EU-toldkodeksen).
Det Forenede Kongerige vil acceptere ATA-carneter, der er udstedt i Unionen
inden overgangsperiodens udløb til brug i Det Forenede Kongerige i 2021, og
omvendt.
Særligt anvendelsesformål
På grundlag af udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, er varer, der er henført under
proceduren for særligt anvendelsesformål inden overgangsperiodens udløb, og som
befinder sig i Det Forenede Kongerige ved udløbet af denne periode, omfattet af
EU-toldkodeksen i tolv måneder, efter at varerne er frigivet til henførsel under
nævnte procedure, jf. bilag III til udtrædelsesaftalen.
Hvis en toldangivelse om henførsel af varer under proceduren for særligt
anvendelsesformål erklæres ugyldig efter overgangsperiodens udløb, anses de
varer, der er omfattet af denne angivelse, for at befinde sig i den tidligere situation
eller under den tidligere procedure (f.eks. under midlertidig opbevaring eller under
en særlig procedure), der var gældende før indgivelsen af den ugyldiggjorte
angivelse. Hvis disse varer befinder sig i Det Forenede Kongerige, finder EUtoldkodeksen anvendelse på denne tidligere situation eller procedure i henhold til
udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1.
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, andet afsnit, er transporter af
varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, mellem
Unionen og Det Forenede Kongerige på grundlag af artikel 219 i EU-toldkodeksen
ikke tilladt, hvis de først afsluttes efter overgangsperiodens udløb.
Hvis varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, bringes
fra Det Forenede Kongerige til Unionen efter overgangsperiodens udløb, skal de
29

opfylde de toldformaliteter, der gælder for varer fra andre tredjelande (dvs.
summarisk indpassageangivelse (ENS), angivelse til midlertidig opbevaring (TS)
og toldangivelse).
Når varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål og
omfattet af en bevilling udstedt af Det Forenede Kongerige, transporteres til
Unionen i henhold til EU-toldkodeksens artikel 219 inden overgangsperiodens
udløb, og det er hensigten, at de skal forblive i Unionens toldområde, skal
proceduren for særligt anvendelsesformål afsluttes inden udløbet af denne periode.
Varerne skal a) føres ud af Unionens toldområde, b) anvendes til de formål, der er
fastsat som betingelse for afgiftsfritagelse eller nedsat afgiftssats, c) tilintetgøres
med eller uden omdannelse til affald eller d) afstås til staten. Det samme gælder
for bevillinger til overdragelse af rettigheder og forpligtelser (TORO) og for
varebevægelser som fastsat i artikel 218 og 219 i EU-toldkodeksen. Hvis
ovennævnte afslutning ikke finder sted, vil de pågældende varer ikke opfylde de
krav, der er fastsat i toldlovgivningen vedrørende særligt anvendelsesformål for
sådanne varer i Unionens toldområde, og derfor vil artikel 79 i EU-toldkodeksen
finde anvendelse, dvs. der vil opstå en toldskyld som følge af manglende
overholdelse.
Aktiv forædling
På grundlag af udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, og bilag III er varer, der er
henført under proceduren for aktiv forædling inden overgangsperiodens udløb, og
som befinder sig i Det Forenede Kongerige ved udløbet af denne periode, omfattet
af EU-toldkodeksen i tolv måneder, efter at varerne er frigivet til henførsel under
nævnte procedure, eller inden for den frist, der er fastsat i bevillingen, alt efter
hvilket tidsrum der er kortest.
Hvis en toldangivelse om henførsel af varer under proceduren for aktiv forædling
erklæres ugyldig efter overgangsperiodens udløb, anses de varer, der er omfattet af
denne angivelse, for at befinde sig i den tidligere situation eller under den tidligere
procedure (f.eks. under midlertidig opbevaring eller under en særlig procedure),
der var gældende før indgivelsen af den ugyldiggjorte angivelse. Hvis disse varer
befinder sig i Det Forenede Kongerige, finder EU-toldkodeksen anvendelse på
denne tidligere situation eller procedure i henhold til udtrædelsesaftalens artikel
49, stk. 1.
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, andet afsnit, er transporter af
varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, mellem Unionen og Det
Forenede Kongerige på grundlag af artikel 219 i EU-toldkodeksen ikke tilladt, hvis
de afsluttes efter overgangsperiodens udløb.
Når varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling og omfattet af en
bevilling udstedt af Det Forenede Kongerige, transporteres til Unionen i henhold
til EU-toldkodeksens artikel 219 inden overgangsperiodens udløb, og det er
hensigten, at de skal forblive i Unionens toldområde, skal proceduren for aktiv
forædling afsluttes inden udløbet af denne periode. Varerne skal a) reeksporteres,
b) henføres under en efterfølgende toldprocedure, c) tilintetgøres og ikke
omdannes til affald eller d) afstås til staten. Den efterfølgende procedure kan også
være aktiv forædling, forudsat at varerne er omfattet af en gyldig bevilling udstedt
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af toldmyndighederne i en medlemsstat. Hvis en sådan afslutning ikke finder sted,
vil de pågældende varer ikke opfylde de krav, der er fastsat i toldlovgivningen
vedrørende aktiv forædling af sådanne varer i Unionens toldområde, og derfor vil
artikel 79 i EU-toldkodeksen finde anvendelse, dvs. der vil opstå en toldskyld som
følge af manglende overholdelse.
Når varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, bringes fra Det
Forenede Kongerige til Unionen efter overgangsperiodens udløb, skal de opfylde
de toldformaliteter, der er fastsat i EU-toldkodeksen for varer, der føres ind i
Unionens toldområde fra lande uden for dette område (dvs. summarisk
indpassageangivelse (ENS), angivelse til midlertidig opbevaring (TS) og
toldangivelse).
Når EU-toldkodeksen på grundlag af udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, finder
anvendelse på en eksport-/importprocedure for aktiv forædling, og der eksporteres
ækvivalente varer inden overgangsperiodens udløb, kan en ækvivalent mængde
varer (råvarer) importeres med fuldstændig fritagelse for importafgifter, også efter
overgangsperiodens udløb, forudsat at denne import sker inden for den frist, der er
fastsat i bevillingen i henhold til EU-toldkodeksen eller i bilag III til
udtrædelsesaftalen, alt efter hvilken frist der er kortest.
Passiv forædling
På grundlag af udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, finder EU-toldkodeksen
anvendelse på varer, der inden overgangsperiodens udløb er henført under
proceduren for passiv forædling i Det Forenede Kongerige, hvis de pågældende
forædlingsprodukter føres tilbage til Det Forenede Kongerige eller Unionen efter
overgangsperiodens udløb. EU-toldkodeksen finder anvendelse indtil udløbet af
den frist, der er fastsat i bevillingen i henhold til EU-toldkodeksen eller i bilag III
til udtrædelsesaftalen, alt efter hvilken frist der er kortest.
Hvis en toldangivelse om henførsel af varer under proceduren for passiv forædling
erklæres ugyldig efter overgangsperiodens udløb, anses varerne for at være ikkeEU-varer, hvis de reimporteres til Unionen efter udløbet af denne periode.
Når EU-toldkodeksen på grundlag af udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, finder
anvendelse på en eksport-/importprocedure for passiv forædling, kan en
ækvivalent mængde varer (råvarer) eksporteres inden for den frist, der er fastsat i
bevillingen i henhold til EU-toldkodeksen eller i bilag III til udtrædelsesaftalen, alt
efter hvilken frist der er kortest. Hvis en sådan eksport ikke finder sted, vil det
indebære manglende overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i
toldlovgivningen om proceduren for passiv forædling, og derfor vil artikel 79 i
EU-toldkodeksen finde anvendelse, dvs. der vil opstå en toldskyld som følge af
manglende overholdelse.
8.

VARER, DER FØRES UD AF UNIONENS TOLDOMRÅDE

8.1

Angivelse forud for afgang
I henhold til artikel 263, stk. 3, i EU-toldkodeksen skal angivelsen forud for
afgang indgives i form af enten i) en toldangivelse for varer, der skal føres ud af
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Unionens toldområde, ii) en reeksportangivelse eller iii) en summarisk
udpassageangivelse. I de fleste tilfælde indgives angivelsen forud for afgang i
form af en toldangivelse. Nærmere oplysninger om kravene vedrørende angivelse
forud for afgang i særlige forsendelses- og eksportscenarier, afhængigt af hvor
varerne befinder sig ved overgangsperiodens udløb, findes i henholdsvis afsnit 7.1
Forsendelse og afsnit 8.2 Eksport og reeksport.
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 48, stk. 1, er en angivelse forud for afgang,
der omfatter varer, der er frigivet til eksport i Det Forenede Kongerige eller i
Unionen inden overgangsperiodens udløb, fortsat gyldig, selv om varerne udføres
efter overgangsperiodens udløb. Det Forenede Kongerige har meddelt
Kommissionens tjenestegrene, at det ikke er i stand til at opretholde den
eksisterende elektroniske forbindelse til eksportkontrolsystemet (ECS) efter den
31. december 2020. Forbindelsen til ECS afbrydes den 30. december 2020 kl. 7.00
(britisk tid). Dette har ingen betydning for angivelser forud for afgang, for hvis
angivelsen forud for afgang er indgivet sammen med eksportangivelsen inden
overgangsperiodens udløb, vil de relevante oplysninger allerede være blevet sendt
til udgangstoldstedet. Der kræves derfor ikke en ny angivelse forud for afgang for
varer, der er frigivet til eksport i Det Forenede Kongerige eller i Unionen inden
overgangsperiodens udløb, hvis der sammen med eksportangivelsen er indgivet en
angivelse forud for afgang.
I en periode på syv dage efter overgangsperiodens udløb kan medlemsstaternes
toldmyndigheder beslutte ikke at kræve angivelser forud for afgang for varer, der
føres ud af Unionens toldområde til Det Forenede Kongerige, og som opfylder
betingelserne i udtrædelsesaftalens artikel 47, stk. 1 og 2.

8.2

Eksport og reeksport39
Varer, der frigives til eksport, og som befinder sig i Det Forenede Kongerige ved
overgangsperiodens udløb
EU-toldkodeksen finder i overensstemmelse med udtrædelsesaftalens artikel 49,
stk. 1, fortsat anvendelse på varer, der frigives til eksport, hvis de ved
overgangsperiodens udløb befinder sig i Det Forenede Kongerige Det Forenede
Kongerige har meddelt Kommissionens tjenestegrene, at det ikke er i stand til at
opretholde den eksisterende elektroniske forbindelse til eksportkontrolsystemet
(ECS) efter den 31. december 2020. Forbindelsen til ECS afbrydes den 30.
december 2020 kl. 7.00 (britisk tid). Derfor må der anvendes andre midler til
udveksling af de relevante oplysninger.
a) Hvis varer er frigivet til eksport i Unionen inden overgangsperiodens udløb og
transporteres til udgangstoldstedet i Det Forenede Kongerige eller passerer Det
Forenede Kongerige på vej til et udgangstoldsted i en anden medlemsstat, og
varerne befinder sig i Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb,
fortsætter transporten af disse varer til udgangstoldstedet i henhold til EUtoldkodeksen. udgangstoldstedet i Det Forenede Kongerige vil ikke sende den

39

GD TAXUD har offentliggjort dokumentet "UK withdrawal business export scenarios" med praktiske
eksempler på eksportbevægelser som beskrevet i dette afsnit.
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respektive meddelelse til bekræftelse af varernes fysiske udpassage over for
eksporttoldstedet i Unionen via ECS, fordi Det Forenede Kongerige efter
overgangsperiodens udløb ikke længere har adgang til ECS. Den økonomiske
operatør bør indlede afslutningen af eksportforsendelsen på udgangstoldstedet
på grundlag af en af de former for bevis, der er anført i artikel 335, stk. 4, i
gennemførelsesbestemmelserne til EU-toldkodeksen. Den økonomiske
operatør (klarereren) kan indlede denne proces, så snart vedkommende er i
besiddelse af en af formerne for bevis, og behøver ikke afvente
toldmyndighedernes underretning herom. I det andet tilfælde, hvor varerne
transporteres via Det Forenede Kongerige til udgangstoldstedet i EU, bekræfter
toldstedet varernes fysiske udpassage og sender meddelelse herom til
udgangstoldstedet via ECS.
b) Hvis varer, der er frigivet til eksport i Det Forenede Kongerige via et
udgangstoldsted i Unionen, stadig befinder sig i Det Forenede Kongerige ved
overgangsperiodens udløb, fortsætter varebevægelsen til udgangstoldstedet i
Unionen i henhold til EU-toldkodeksen. Udgangstoldstedet registrerer varernes
fysiske udpassage i ECS, men sender ikke meddelelse herom til det britiske
eksporttoldsted, da Det Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb
ikke længere har adgang til ECS. Når disse varer føres ind i Unionens
toldområde efter overgangsperiodens udløb, skal der indgives en summarisk
indpassageangivelse (ENS).
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Varer, der frigives til eksport, og som befinder sig i Unionen ved
overgangsperiodens udløb
a) Hvis varer, der er frigivet til eksport i Unionen inden overgangsperiodens
udløb, skal transporteres til udgangstoldstedet i Det Forenede Kongerige eller
passere Det Forenede Kongerige på vej til et udgangstoldsted i en anden
medlemsstat, og varerne stadig befinder sig i Unionen inden
overgangsperiodens udløb, skal det tidligere planlagte udgangstoldsted
erstattes af et udgangstoldsted beliggende ved Unionens grænse
(omdirigeringen af eksportforsendelsen foretages i eksportkontrolsystemet).
Dette toldsted bekræfter varernes faktiske udpassage og sender meddelelse
herom til eksporttoldstedet.
b) Hvis varerne allerede har passeret Det Forenede Kongerige på vej til et
udgangstoldsted i en anden medlemsstat og allerede befinder sig i Unionens
toldområde ved overgangsperiodens udløb, påvirkes den igangværende
procedure ikke (dvs. at udgangstoldstedet ved Unionens ydre grænse stadig vil
bekræfte varernes fysiske udpassage over for eksporttoldstedet via ECS).
c) Hvis varer, der er frigivet til eksport i Det Forenede Kongerige via et
udgangstoldsted i Unionen, allerede befinder sig i Unionen ved
overgangsperiodens udløb og derefter når frem til det planlagte
udgangstoldsted i Unionen, registrerer dette toldsted varernes faktiske
udpassage i ECS, men sender ikke meddelelse herom til det britiske
eksporttoldsted, da Det Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb
ikke længere har adgang til ECS.
d) Hvis varer, der er frigivet til eksport i Det Forenede Kongerige inden
overgangsperiodens udløb, skal transporteres til udgangstoldstedet i EU, og
varerne stadig befinder sig i Unionen efter overgangsperiodens udløb, men
forlader Unionen fra et andet udgangstoldsted end det tidligere angivne, kan
omdirigeringen af eksportforsendelsen ikke foretages elektronisk i ECS, da Det
Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb ikke længere har adgang
til ECS. Det faktiske udgangstoldsted i EU udfører formaliteterne ved varernes
udpassage, herunder bekræftelse af udpassagen ved hjælp af de alternative
procedurer (f.eks. anvendelse af eksportledsagedokument).
9.

TOLDSKYLD
Når der opstår en toldskyld i Det Forenede Kongerige som følge af de situationer eller
toldprocedurer, der er anført nedenfor, vil denne toldskyld blive fastlagt og stillet til
rådighed for EU-budgettet som fastsat i forordningerne om EU-toldkodeksen og EU's
egne indtægter i overensstemmelse med udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1 og 2, og
under hensyntagen til samme aftales artikel 136, stk. 3, litra c):
− Ophør eller afslutning af midlertidig opbevaring (TS) eller en særlig procedure, der
er i gang ved overgangsperiodens udløb, inden for de tidsfrister, der er fastsat i bilag
III til udtrædelsesaftalen, ved overgang til fri omsætning, herunder procedurerne for
særligt anvendelsesformål (E-U) og midlertidig import (TA) med delvis fritagelse for
importafgifter, jf. udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 2, i overensstemmelse med EUtoldkodeksens artikel 77, stk. 1.
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− Manglende overholdelse af EU-toldkodeksen for så vidt angår midlertidig
opbevaring eller en toldprocedure, jf. udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, i
overensstemmelse med EU-toldkodeksens artikel 79. Dette omfatter også manglende
overholdelse af EU-toldkodeksens frister for varer under midlertidig opbevaring.
Generelt er fristen for meddelelse af toldskyld tre år, jf. artikel 103, stk. 1, i EUtoldkodeksen.
For at Unionen og Det Forenede Kongerige i praksis kan fastslå og gensidigt garantere
deres forpligtelser over for hinanden, jf. artikel 49, stk. 1 og 2, i overensstemmelse med
artikel 136, stk. 3, litra c), (for så vidt angår Det Forenede Kongerige), og
udtrædelsesaftalens artikel 140, stk. 4, andet afsnit, sidste punktum, skal
toldmyndighederne kunne identificere den del af toldskylden, der vedrører varer, som
befandt sig under midlertidig opbevaring eller under en særlig procedure ved
overgangsperiodens udløb enten i Det Forenede Kongerige eller i Unionen, og som efter
overgangsperiodens udløb frembydes for toldmyndighederne med henblik på at bringe
den midlertidige opbevaring til ophør eller afslutte den særlige procedure ved at frigive
varerne til fri omsætning på de betingelser, der er fastsat i EU-toldkodeksen.
Derfor skal de økonomiske operatører, når de indgiver toldangivelser om overgang til fri
omsætning i Det Forenede Kongerige, men også i Unionen, udskille de varer, der befandt
sig under midlertidig opbevaring eller under en særlig procedure ved overgangsperiodens
udløb.
I toldangivelser om overgang til fri omsætning af disse varer skal de økonomiske
operatører benytte en identifikator i form af en EU-kode (Y067) som følger:


i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument, hvis angivelsen foretages på
grundlag af bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341



i dataelement 2/3, hvis angivelsen foretages på grundlag af bilag B til delegeret
forordning 2015/2446 og bilag B til gennemførelsesforordning 2015/2447.

Når den ændring, som Kommissionen vedtog den 7. december 2020, af delegeret
forordning 2015/244640 og de tilsvarende ændringer af gennemførelsesforordning
2015/2447 (under vedtagelse) for at indføre det nye bilag B, træder i kraft, skal koden
anføres i:

40



i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument, hvis angivelsen foretages på
grundlag af bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341



i dataelement 2/3, hvis angivelse foretages på grundlag af bilag D til delegeret
forordning 2015/2446 og bilag C til gennemførelsesforordning 2015/2447



i dataelement 12 04 002 000, hvis angivelsen foretages på grundlag af bilag B til
delegeret forordning 2015/2446 og bilag B til gennemførelsesforordning 2015/2447.

C(2020) 8454 - vedtaget af Kommissionen, men til behandling i Europa-Parlamentet og Rådet indtil den 7.
februar 2021.
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Anvendelsen af ovennævnte dataelementer afhænger af, hvor langt man er nået med
opgraderingen af det nationale importsystem i hver enkelt medlemsstat.
Det er vedtaget at anvende denne supplerende kode for at undgå, at Det Forenede
Kongerige og medlemsstaternes toldmyndigheder skal gøre status over samtlige varer,
der er under midlertidig opbevaring eller henført under særlige procedurer, ved
overgangsperiodens udløb og overvåge dem herefter.
Ved hjælp af søgninger i deres nationale toldangivelsessystemer eller andre passende
midler skal toldmyndighederne fastslå den månedlige sum af alle beløb på nationalt plan
af toldskyld, der er opstået, fastlagt (og stillet til rådighed) ifølge de antagne angivelser
om overgang til fri omsætning vedrørende varer, der allerede var henført under en særlig
procedure eller under midlertidig opbevaring ved overgangsperiodens udløb.
Medlemsstaterne vil blive anmodet om at indberette disse beløb til EuropaKommissionen oven i den almindelige indberetning.
10.

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE PÅ TOLDOMRÅDET
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 98 skal visse administrative
samarbejdsprocedurer mellem en medlemsstat og Det Forenede Kongerige afsluttes i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten:
− når en af de administrative samarbejdsprocedurer, der er anført i bilag VI til
udtrædelsesaftalen,
er
indledt
inden
overgangsperiodens
udløb,
jf.
udtrædelsesaftalens artikel 98, stk. 1.
Administrative samarbejdsprocedurer i forbindelse med igangværende procedurer
eller situationer, jf. udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1, f.eks.
efterforskningsprocedurer vedrørende EU-forsendelser, falder ikke ind under
udtrædelsesaftalens artikel 98, stk. 1. Disse procedurer er omfattet af EUtoldkodeksen i overensstemmelse med udtrædelsesaftalens artikel 49, stk. 1.
− hvis der indledes en administrativ samarbejdsprocedure senest tre år efter
overgangsperiodens udløb vedrørende forhold, der indtraf før, men først blev
konstateret efter udløbet af denne periode, jf. udtrædelsesaftalens artikel 98, stk. 2.
Der kan bl.a. være tale om fejlagtigt afsluttede procedurer, f.eks. procedurer, der er
afsluttet ulovligt af en korrupt medarbejder. Toldmyndighederne i medlemsstaterne
kan også inden for en frist på tre år efter overgangsperiodens udløb anmode
toldmyndighederne i Det Forenede Kongerige om at bekræfte oprindelsen af varer,
for hvilke der er udfærdiget en leverandørerklæring i Det Forenede Kongerige inden
overgangsperiodens udløb. Tilsvarende kan toldmyndighederne i Det Forenede
Kongerige anmode toldmyndighederne i medlemsstaterne om at bekræfte
oprindelsen af varer, for hvilke der er udfærdiget en leverandørerklæring i Unionen
inden overgangsperiodens udløb.
De britiske myndigheders anvendelse af EU-toldkodeksen i overensstemmelse med
udtrædelsesaftalens artikel 98 indebærer ikke, at de har adgang til Unionens
informationssystemer eller databaser. De økonomiske operatører må derfor kontaktes
ved hjælp af andre midler.
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B. REGLER,

DER FINDER ANVENDELSE I

NORDIRLAND

EFTER OVERGANGSPERIODENS

UDLØB

Efter overgangsperiodens udløb finder protokollen om Irland og Nordirland ("IE/NIprotokollen") anvendelse41 Den nordirske lovgivende forsamling skal regelmæssigt give
samtykke til IE/NI-protokollen, hvis indledende anvendelsesperiode slutter fire år efter
overgangsperiodens udløb42.
IE/NI-protokollen bevirker, at visse EU-retlige bestemmelser også finder anvendelse på og i
Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. I IE/NI-protokollen har Unionen og Det
Forenede Kongerige endvidere aftalt, at i det omfang EU-regler finder anvendelse på og i Det
Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, behandles Nordirland som om det var en
medlemsstat43.
De bestemmelser i EU-retten, der finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så
vidt angår Nordirland, omfatter Unionens toldlovgivning og de forpligtelser, der følger af de
internationale aftaler, der er indgået af Unionen, eller af medlemsstater, der handler på dens
vegne, eller af Unionen og dens medlemsstater, der handler i fællesskab, for så vidt de
vedrører handel med varer mellem Unionen og tredjelande44.
Det fremgår også udtrykkeligt af IE/NI-protokollen, at enhver henvisning til Unionens
toldområde i de gældende bestemmelser i udtrædelsesaftalen og i IE/NI-protokollen samt i de
bestemmelser i EU-retten, der i kraft af IE/NI-protokollen finder anvendelse på og i Det
Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, skal læses som omfattende Nordirland45.
Dette betyder, at for så vidt som Unionens toldbestemmelser finder anvendelse på og i Det
Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, er Unionen og Det Forenede Kongerige
enige om, at Nordirland med henblik på anvendelsen af disse regler skal behandles, som om
det var en del af Unionens toldområde46.
Samtidig er Nordirland ikke en del af Unionens toldområde, i og med at det er en del af Det
Forenede Kongeriges toldområde for så vidt angår rettigheder og forpligtelser for tredjelande
(herunder EU's præferencepartnerlande).
Mere specifikt betyder dette efter overgangsperiodens udløb bl.a. følgende:

41

Udtrædelsesaftalens artikel 185.

42

IE/NI-protokollens artikel 18.

43

Udtrædelsesaftalens artikel 7, stk. 1, sammenholdt med IE/NI-protokollens artikel 13, stk. 1.

44

Artikel 5, stk. 3 og 4, og afsnit 1 og 4 i bilag 2 til IE/NI-protokollen.

45

IE/NI-protokollens artikel 13, stk. 1. Dette gælder uanset IE/NI-protokollens artikel 4, da artikel 13, stk. 1,
finder anvendelse "uanset eventuelle andre bestemmelser i denne protokol".

46

I den forbindelse gøres der også opmærksom på afgørelse nr. 6/2020 truffet af Det Blandede Udvalg den 17.
december 2020 om fastsættelse af de praktiske ordninger i forbindelse med udøvelsen af de rettigheder for
Unionens repræsentanter, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, i protokollen om Irland/Nordirland.
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1.

REGISTRERING OG IDENTIFIKATION AF ØKONOMISKE OPERATØRER (EORI)

Økonomiske operatører, der er etableret i Nordirland, og økonomiske operatører, der ikke er
etableret i Nordirland (eller i EU), men som udfører de første toldformaliteter i Nordirland,
skal registreres af Det Forenede Kongeriges toldmyndigheder47 for så vidt angår Nordirland.
EORI-numre, der udstedes af "Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland",
begynder med koden "XI"48.
Registrering og tildeling af et XI-EORI-nummer er underlagt reglerne i EU-toldkodeksen, og
nummeret skal registreres i EU's EOS/EORI-database og vil som sådan blive betragtet som et
EORI-nummer udstedt af en medlemsstat.
Et EORI-nummer, der er tildelt af en medlemsstat (og Nordirland, der i denne sammenhæng
betragtes som en medlemsstat), er gyldigt i alle medlemsstater i hele EU.

2.

TOLDAFGØRELSER OG -BEVILLINGER

2.1

Bevillinger og afgørelser udstedt af Det Forenede Kongeriges toldmyndigheder
inden overgangsperiodens udløb til økonomiske operatører, der er etableret i
Nordirland

Uanset reglen om, at bevillinger, der allerede er udstedt af Det Forenede Kongeriges
toldmyndigheder, ikke længere er gyldige i Unionen ved overgangsperiodens udløb (se denne
vejlednings del A, punkt 2.1. Bevillinger), vil visse bevillinger, der er tildelt økonomiske
operatører, som er etableret i Nordirland, og som derfor kommer i betragtning til at beholde
deres nuværende bevillinger, fortsat være gyldige efter overgangsperiodens udløb. Dette
gælder for bevillinger, der giver status som autoriseret økonomisk operatør (AEO), og
bevillinger til visse særlige procedurer.

2.2

Bevillinger og afgørelser udstedt af Det Forenede Kongeriges toldmyndigheder
efter overgangsperiodens udløb

Generelt vil de bevillinger, der er nødvendige for økonomiske operatører i Nordirland, der
udfører toldoperationer i henhold til EU-toldkodeksen, blive udstedt af Det Forenede
Kongeriges toldmyndigheder for så vidt angår Nordirland i henhold til EU-toldkodeksens
regler og krav. De regler, der er fastsat i EU-toldkodeksen med hensyn til kompetent
myndighed, samråd, udstedelse og forvaltning af bevillinger osv., finder anvendelse i
Nordirland.
Alle ansøgninger og afgørelser, der kan have virkninger ud over Nordirland i en eller flere
medlemsstater, vil blive behandlet i toldafgørelsessystemet (herunder via EU-portalen for
virksomheder).
Afgørelser vedrørende bindende tariferingsoplysninger vil blive behandlet via EU-portalen for
virksomheder og EBTO-systemet.
47

For yderligere praktiske oplysninger henvises til de britiske toldmyndigheder.

48

Mere detaljeret vejledning om anvendelsen af XI- og GB-koderne findes i "Guidance on the Use of ‘GB’ and
‘XI’ codes (Annex B) - Geonomenclature codes for the implementation of the IE/NI Protocol":
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/use_of_gb_and_xi_codes_guidance.pdf .
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a) Sikkerhedsstillelse
Hvis der kræves sikkerhedsstillelse, kan tilsagnet være fra en finansiel institution, der er
etableret i Nordirland. Da IE/NI-protokollen imidlertid ikke udvider reglerne for de finansielle
markeder til også at omfatte Nordirland, vil et kreditinstitut, en finansiel institution eller et
forsikringsselskab i Nordirland ikke være "akkrediteret i Unionen i henhold til gældende EUbestemmelser"49, og de britiske toldmyndigheder vil derfor skulle godkende dem som
kautionister.
b) Autoriserede økonomiske operatører (AEO)
Tildeling og forvaltning af nye AEO-bevillinger til operatører, der er etableret i Nordirland,
vil ske i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-toldkodeksen og den
tilhørende delegerede forordning og gennemførelsesforordning. Navnlig vil bestemmelserne
om det elektroniske system vedrørende AEO-status (artikel 30, stk. 1, første afsnit, i
gennemførelsesbestemmelserne til EU-toldkodeksen) gælde for Det Forenede Kongeriges
kompetente myndigheds brug af EOS/AEO-systemet til udveksling og lagring af oplysninger
og forvaltning af AEO-bevillinger.
EU-portalen for autoriserede økonomiske operatører (eAEO) (artikel 30, stk. 1, andet afsnit, i
gennemførelsesbestemmelserne til EU-toldkodeksen) vil dog ikke blive anvendt.
En AEO-bevilling, der tildeles operatører, der er etableret i Nordirland, vil kun være gyldig
for så vidt angår de lokaler, der er beliggende i Nordirland. Det er adressen på
forretningsstedet i Nordirland, der skal angives i de relevante rubrikker i AEO-ansøgninger og
-bevillinger, når de registreres i det centrale EOS/AEO-system.
3.

VARER, DER FØRES IND I UNIONENS TOLDOMRÅDE VIA NORDIRLAND

Varer, der indføres i Nordirland fra tredjelande eller fra andre dele af Det Forenede
Kongerige, er underlagt toldtilsyn og kan være underlagt toldkontrol. Toldformaliteterne
finder anvendelse på disse varer, der skal indgives de respektive angivelser og meddelelser,
og toldmyndighederne kan kræve sikkerhedsstillelse vedrørende eventuel eller eksisterende
toldskyld. Disse varer er også omfattet af de bestemmelser i EU-retten, der er opført i bilag 2
til IE/NI-protokollen til udtrædelsesaftalen50.
Varer, der føres ind i Nordirland ved direkte transport og overgår til fri omsætning dér, er i
henhold til artikel 5, stk. 3, i IE/NI-protokollen omfattet af reglerne og procedurerne i EUtoldkodeksen, herunder den fælles toldtarif51, hvis der er risiko for, at disse varer føres ind i
EU's indre marked.
Hvis det imidlertid antages, at der ikke er risiko for, at varerne føres ind i EU's indre marked,
skal der ikke betales told, når varerne føres ind i Nordirland fra andre dele af Det Forenede
Kongerige. Når varer føres ind i Nordirland fra lande uden for Det Forenede Kongerige eller

49

Artikel 94 i EU-toldkodeksen.

50

Jf. meddelelse til interessenterne om forbud og restriktioner vedrørende import og eksport, navnlig
import/eksportlicenser, og de tilhørende specifikke meddelelser om forskellige forbud og restriktioner.

51

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles
toldtarif, EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

39

EU, skal der betales afgifter i henhold til Det Forenede Kongeriges toldtarif over for
tredjelande.
Betingelserne for at antage, at en vare, der indføres i Nordirland, ikke risikerer efterfølgende
at blive indført i EU og ikke vil undergå kommerciel forarbejdning i Nordirland, er fastsat i
afgørelse nr. 4/2020 truffet af Det Blandede Udvalg den 17. december 2020 om fastlæggelse
af, at der ikke er risiko for, at varer indføres (i det følgende benævnt "afgørelsen").
Med henblik på anvendelsen af afgørelsens artikel 3 anses "direkte transport" for at være
transport fra påbegyndelsen, som fastsat i kontrakten, af forsendelsen til og med dens
afslutning (f.eks. forsendelse fra Kina til Nordirland; omladning i Det Forenede Kongerige
påvirker ikke reglen om direkte transport, så længe varerne forbliver under toldtilsyn).
Erhvervsdrivende, der ønsker at benytte ordningen for betroede erhvervsdrivende, skal
indgive en ansøgning til Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder 52 og fremlægge
dokumentation for, at de overholder kravene i afgørelsen. Når de erhvervsdrivende er blevet
kontrolleret og godkendt af Det Forenede Kongeriges myndigheder, skal de fortsat opfylde
betingelserne, da de ellers risikerer, at deres tilladelse suspenderes eller tilbagekaldes.
En bevilling til at anvende ordningen for betroede erhvervsdrivende erstatter ikke
forpligtelsen til at indgive en toldangivelse for varer, der skal overgå til fri omsætning.
4.

FORSENDELSE

En forsendelse, der afgår fra Nordirland, anses for at være omfattet af proceduren for EUforsendelse i Nordirlands toldområde.
Eksempel 1: Fra Nordirland til Storbritannien
Afgangstoldstedet er beliggende i Nordirland, og varerne forlader Nordirland via en
færgehavn. Grænseovergangstoldstedet er beliggende i Storbritannien.
- anvendelse af proceduren for ekstern forsendelse T1 for ikke-EU-varer (eller ved
eksport efterfulgt af en forsendelsesprocedure, når artikel 189 i den delegerede forordning til
supplering af EU-toldkodeksen finder anvendelse)
- anvendelse af proceduren for intern forsendelse T2: for EU-varer, der eksporteres,
efterfulgt af en forsendelsesprocedure.
Eksempel 2: Fra Tyskland via Frankrig og Storbritannien til Nordirland.
Afgangstoldstedet er beliggende i Tyskland, og varerne forlader EU via en færgehavn i
Frankrig. Det første grænseovergangstoldsted er beliggende i ankomsthavnen i Storbritannien.
Forsendelsesproceduren fortsætter i Storbritannien til den færgehavn, hvor varerne læsses på
en færge med Nordirland som bestemmelsessted. I færgehavnen i Storbritannien, hvorfra
varerne forlader Storbritannien, kræves der ingen toldformaliteter. Ved anløb af en havn i
Nordirland anvendes de formaliteter, der er gældende ved grænseovergangstoldstedet.
Eksempel 3: Fra Tyskland via Nederlandene, Storbritannien og Irland til Nordirland.
Afgangstoldstedet er beliggende i Tyskland, og varerne forlader EU via en færgehavn i
Nederlandene. Det første grænseovergangstoldsted er beliggende i ankomsthavnen i
Storbritannien. Forsendelsesproceduren fortsætter i Storbritannien til den færgehavn, hvor
varerne læsses på en færge med Irland som bestemmelsessted. Ved ankomsten til Irland
anvendes de formaliteter, der er gældende ved grænseovergangstoldstedet.
52

For yderligere praktiske oplysninger henvises til de britiske toldmyndigheder.
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Forsendelsesproceduren fortsætter i Irland, og varerne passerer grænsen mellem Irland og
Nordirland uden toldformaliteter. Varerne frembydes for bestemmelsestoldstedet i
Nordirland.
Eksempel 4: Fra Storbritannien via Nordirland til Irland
Afgangstoldstedet er beliggende i Storbritannien, og varerne forlader Storbritannien via en
færgehavn. Grænseovergangstoldstedet er beliggende i færgehavnen i Nordirland. Varerne
passerer grænsen mellem Nordirland og Irland uden yderligere toldformaliteter. Varerne
frembydes for bestemmelsestoldstedet i Nordirland.
Anvendelse af proceduren for ekstern forsendelse T1.
Eksempel 5: Fra Irland via Nordirland, Storbritannien, Belgien, Frankrig og Schweiz til
Italien
Afgangstoldstedet er beliggende i Irland. Varerne passerer grænsen mellem Irland og
Nordirland uden toldformaliteter, og forsendelsesproceduren fortsætter i Nordirland. Varerne
forlader Nordirland via en færgehavn. Det første grænseovergangstoldsted er beliggende i
ankomsthavnen i Storbritannien. Forsendelsesproceduren fortsætter i Storbritannien til den
færgehavn, hvor varerne læsses på en færge med Belgien som bestemmelsessted. Ved
ankomsten til Belgien anvendes de formaliteter, der er gældende ved det andet
grænseovergangstoldsted. Forsendelsesproceduren fortsætter i EU. Det tredje
grænseovergangstoldsted er det første toldsted i Schweiz. Det fjerde grænseovergangstoldsted
er det første toldsted i Italien. Varerne frembydes for bestemmelsestoldstedet i Italien.
5.

PRÆFERENCEOPRINDELSESASPEKTER

5.1

Præferenceoprindelse i samhandelen
præferenceordninger med tredjelande

inden

for

rammerne

af

EU's

Med hensyn til oprindelse til præferenceformål finder de regler, der er beskrevet ovenfor,
anvendelse på Nordirland på samme måde som for andre dele af Det Forenede Kongerige. Det
betyder navnlig følgende:
Varer, der er fremstillet i Nordirland — selv inden overgangsperiodens udløb — anses i
forbindelse med direkte eksport eller eksport efter videre forarbejdning til et EUpræferencepartnerland ikke for at have oprindelse i EU.
Hvis varer, der har oprindelse i Unionen eller i Unionens partnerlande og befinder sig i
Nordirland inden overgangsperiodens udløb, indgår i en transport inden for Unionen fra
Nordirland til Unionen i overensstemmelse med kravene i udtrædelsesaftalens artikel 47, stk.
1, kan de stadig betragtes som varer med oprindelsesstatus, når de genindføres i Unionens
toldområde, forudsat at der foreligger de dokumenter, der er nødvendige for at dokumentere
varernes oprindelse i henhold til bestemmelserne i den pågældende EU-præferenceordning.
Varer med oprindelse i EU, der eksporteres efter overgangsperiodens udløb fra Unionen via
Nordirland til et tredjeland, med hvilket Unionen har en præferenceordning, kan være
berettiget til præferencebehandling i det pågældende tredjeland, forudsat at bestemmelserne
om direkte transport/ikkebehandling i oprindelsesreglerne i den relevante EUpræferenceordning overholdes.
Tilsvarende kan varer, der har oprindelse i et partnerland, og som importeres efter
overgangsperiodens udløb fra dette partnerland til Unionen via Det Forenede Kongerige
være berettiget til præferencebehandling i Unionen, forudsat at bestemmelserne om direkte
41

transport/ikkebehandling i oprindelsesreglerne i de relevante EU-præferenceordninger
overholdes (se dog punkt 6.2).

5.2

Præferenceoprindelsesaspekter i forbindelse med import til Nordirland

Varer, der indføres i Nordirland ved direkte transport fra tredjelande og overgår til fri
omsætning, er i henhold til artikel 5, stk. 3, i IE/NI-protokollen omfattet af reglerne og
procedurerne i EU-toldkodeksen, herunder den fælles toldtarif53, hvis der er risiko for, at
disse varer indføres i EU's indre marked.
Den fælles toldtarif omfatter bl.a. præferencetoldforanstaltninger i henhold til ordninger,
som Unionen har indgået med eller vedtaget ensidigt over for visse lande eller territorier.
Dette omfatter:
i.

ii.

Varer, der indføres i Nordirland i henhold til EU's præferenceordninger med andre
tredjelande end Det Forenede Kongerige, og som antages at være indført i
Nordirland ved direkte transport fra andre områder end Unionen eller en anden del af
Det Forenede Kongerige [artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i IE/NI-protokollen og artikel
3, stk. 1, litra b), i Det Blandede Udvalgs afgørelse].
Varer, der indføres i Nordirland inden for rammerne af EU-præferencer med hensyn
til Det Forenede Kongerige, og som antages at være indført i Nordirland ved direkte
transport fra en anden del af Det Forenede Kongerige [artikel 5, stk. 1, første afsnit, i
IE/NI-protokollen og artikel 3, stk. 1, litra a), i Det Blandede Udvalgs afgørelse].

Med henblik på anvendelsen af præferenceoprindelsesreglerne i Nordirland fastsættes der i
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2163 af 18. december 2020 54 en række
foranstaltninger, der skal lette og sikre en korrekt anvendelse af de relevante betingelser
vedrørende præferenceoprindelse. De vigtigste elementer er:
i) Partnerlande, der drager fordel af EU-præferencer i Nordirland, skal træffe
foranstaltninger til at sikre overholdelse af de relevante oprindelsesregler, herunder de
materielle aspekter af oprindelsesreglerne, oprindelsesbeviser, verifikationsprocedurer
og andre betingelser vedrørende præferenceoprindelse.
ii) Oprindelsesbeviser, der anvendes som dokumentation for præferenceoprindelse i
Nordirland, skal indeholde angivelsen "Det Forenede Kongerige for så vidt angår
Nordirland".
iii) Nordirske materialer og processer betragtes ikke som EU-materialer eller processer, når varer importeres til Nordirland fra tredjelande, der er omfattet af
præferenceordninger.

5.3

Præferenceoprindelsesaspekter i forbindelse med eksport fra Nordirland

De bilaterale ordninger mellem Unionen og Det Forenede Kongerige i henhold til protokollen
medfører ikke rettigheder og forpligtelser for andre tredjelande. Det betyder, at Nordirland set
ud fra EU's eksisterende præferenceordninger er et tredjeland for så vidt angår varer, der
eksporteres fra Nordirland. Det vil sige, at:
53
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For tilfælde, hvor satserne i den fælles toldtarif ikke finder anvendelse, henvises til punkt 4 og afsnittet om
varer, for hvilke det antages, at der ikke er risiko for, at de efterfølgende indføres i Unionen.
EUT L 431 af 21.12.2020, s. 55.
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i) eksportører i Nordirland ikke kan registreres eller bemyndiges til at udfærdige
udtalelser om oprindelse for eksportvarer, der er omfattet af EU's
præferenceordninger.
ii) de britiske toldmyndigheder for så vidt angår Nordirland ikke kan udstede EUvarecertifikater

6.

ANDRE PRÆFERENCEASPEKTER: EU'S TOLDUNIONER

Varer, der indføres i Nordirland ved direkte transport fra tredjelande, er omfattet af EU's
toldlovgivning, herunder internationale aftaler, der indeholder toldbestemmelser.
Internationale aftaler, der indeholder toldbestemmelser, er blandt andet aftaler om oprettelse
af toldunioner mellem Unionen og tredjelande. Varer, der indføres i Nordirland inden for
rammerne af en toldunion mellem EU og et tredjeland, antages at være indført i Nordirland
ved direkte transport fra andre områder end Unionen eller en anden del af Det Forenede
Kongerige [artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i IE/NI-protokollen og artikel 3, stk. 1, litra b), i Det
Blandede Udvalgs afgørelse].
Medmindre der ikke er risiko for, at varerne efterfølgende indføres i EU's indre marked,
finder bestemmelserne om fri omsætning i henhold til EU's toldunionsaftaler med tredjelande
anvendelse i Nordirland.
Dette betyder, at:
i) partnerlandet skal træffe foranstaltninger til at sikre overholdelse af de relevante
bestemmelser, herunder gennemførelse af bestemmelserne om fri omsætning,
dokumentation herfor, verifikationsprocedurer og andre tilknyttede betingelser
ii) dokumentationen for, at bestemmelserne om fri omsætning er opfyldt, skal
indeholde angivelsen "Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland".
7.

TOLDKONTINGENTER

Varer, der indføres i Nordirland ved direkte transport fra tredjelande og overgår til fri
omsætning, er omfattet af EU-toldkodeksen, herunder den fælles toldtarif55.
I henhold til forordning (EU) 2020/2170 af 16. december 202056 er varer, der importeres fra
lande uden for Unionen til Nordirland, imidlertid ikke berettiget til behandling i henhold til
Unionens importtoldkontingenter eller andre importkontingenter eller i henhold til
eksporttoldkontingenter, der anvendes af tredjelande.
8.

VARER, DER FØRES UD AF UNIONENS TOLDOMRÅDE VIA NORDIRLAND

Varer, herunder indenlandske varer fra Nordirland, der skal føres ud af Nordirland eller af
Unionen via Nordirland til tredjelande eller til andre dele af Det Forenede Kongerige, er
underlagt toldtilsyn og kan være underlagt toldkontrol, toldformaliteter og indgivelse af de
respektive angivelser og meddelelser i henhold til gældende regler og krav i EU55

56

For tilfælde, hvor satserne i den fælles toldtarif ikke finder anvendelse, henvises til punkt 4 og afsnittet om
varer, for hvilke det antages, at der ikke er risiko for, at de efterfølgende indføres i Unionen.
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toldkodeksen. Disse varer er også omfattet af de bestemmelser i EU-retten, der er opført i
bilag 2 til IE/NI-protokollen til udtrædelsesaftalen57.
Det Forenede Kongerige har meddelt58, at for så vidt angår varer, der transporteres fra
Nordirland til andre dele af Det Forenede Kongeriges indre marked, kan Det Forenede
Kongerige gennemføre artikel 263, stk. 1, og artikel 269, stk. 1, i forordning (EU) nr.
952/2013 ved at betragte en angivelse forud for afgang og/eller en eksportangivelse for
indgivet, hvis der ved hjælp af andre midler og gennem anvendelse af passende elektroniske
databehandlingsteknikker sikres ækvivalens med hensyn til indholdet og rettidigheden af de
oplysninger, der gives til Det Forenede Kongeriges kompetente toldmyndigheder. Det
Forenede Kongerige sikrer, at oplysninger vedrørende gennemførelsen af foregående
punktum stilles til rådighed for de EU-repræsentanter, der er omhandlet i afgørelse nr. 6/2020
truffet af Det Blandede Udvalg den 17. december 2020 om fastsættelse af de praktiske
ordninger i forbindelse med udøvelsen af de rettigheder for Unionens repræsentanter, der er
omhandlet i artikel 12, stk. 2, i protokollen om Irland/Nordirland.
I denne forbindelse bekræfter Det Forenede Kongerige, at det har til hensigt at anvende
standardeksportprocedurer i tilfælde, hvor varer:
1.

henføres under en procedure, der er anført i artikel 210 i EU-toldkodeksen

2.

opbevares midlertidigt i overensstemmelse med artikel 144 i EU-toldkodeksen

3.
er omfattet af EU-retlige bestemmelser, der er omfattet af protokollens artikel 6, stk. 1,
andet punktum, som forbyder eller begrænser eksport af varer
4.

henføres under eksportproceduren inden for Unionen, eller

5.
ikke overstiger 3 000 EUR i værdi og pakkes eller lastes med henblik på
eksportforsendelse inden for Unionen.
9.

VAREBEVÆGELSER MELLEM NORDIRLAND OG UNIONEN

I princippet er varer, der transporteres mellem Nordirland og Unionen, ikke underlagt
toldtilsyn, toldkontrol eller toldformaliteter, hvis varebevægelsen sker som en transport inden
for Unionen.
De regler, der gælder for varebevægelser mellem to EU-medlemsstater, finder anvendelse på
varer, der transporteres mellem Nordirland og en hvilken som helst medlemsstat og omvendt.

9.1

Transport af EU-varer

EU-varer er omfattet af den frie bevægelighed for varer inden for EU, og der pålægges ingen
told eller andre afgifter for disse varer. Dette princip gælder også for EU-varer, der
transporteres fra EU til Nordirland og omvendt. Når EU-varer føres ud af toldområdet, mister
de imidlertid deres status som EU-varer og vil blive behandlet som ikke-EU-varer, når de igen
føres ind i EU eller Nordirland. Dette er uundgåeligt, når varer transporteres mellem EU's
fastland og Nordirland.

57

Jf. meddelelse til interessenterne af 15. maj 2020 om forbud og restriktioner vedrørende import og eksport,
navnlig import/eksportlicenser, og de tilhørende specifikke meddelelser om forskellige forbud og
restriktioner.
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Ensidig erklæring fra Det Forenede Kongerige på det 5. ordinære møde i Det Blandede Udvalg EU-Det
Forenede Kongerige, der blev afholdt den 17. december 2020.
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EU-varer kan dog føres ud af Unionens toldområde og bevare deres status som EU-varer, hvis
en af følgende betingelser er opfyldt:
-

9.2

varerne er henført under T2-forsendelsesproceduren (mindst ét fælles forsendelsesland
skal være involveret, f.eks. afgang fra Italien via Schweiz og Frankrig til Nordirland)
varerne transporteres med et skib i fast rutefart
varerne transporteres fra en lufthavn i EU til en lufthavn i Nordirland eller omvendt uden
mellemlanding uden for EU eller
varerne transporteres i overensstemmelse med artikel 119, stk. 3, i den delegerede
forordning til supplering af EU-toldkodeksen, og deres EU-status kan bevises ved hjælp af
et af de midler, der er anført i artikel 199, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne til EUtoldkodeksen.
Transport af ikke-EU-varer

Når ikke-EU-varer transporteres fra Nordirland til EU's fastland og omvendt, kan den
økonomiske operatør vælge mellem følgende muligheder:
- at henføre varerne under EU-forsendelsesproceduren T1. På bestemmelsestoldstedet i
Nordirland (eller i EU) skal der gennemføres en efterfølgende toldprocedure
- hvis det er relevant, at anvende de bestemmelser, der gælder for varebevægelser mellem
lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring eller for transport af varer, der er henført under en
særlig procedure i henhold til artikel 219 i EU-toldkodeksen
- at angive varerne til reeksport, når de føres ud af Nordirland (eller EU) og derefter henføre
dem under en anden toldprocedure (f.eks. overgang til fri omsætning), når de igen føres ind på
EU's fastland (eller i Nordirland).
Ikke-EU-varer forbliver under toldtilsyn, indtil de skifter toldmæssig status, eller de føres ud
af Unionens toldområde eller tilintetgøres.
Kommissionens særlige websteder indeholder yderligere oplysninger om:
− Told- og skatterelaterede aspekter af Det Forenede Kongeriges udtræden
− EU-toldkodeksen
− Generelle oplysninger om toldprocedurer og -formaliteter
− Generelle aspekter af varers præferenceoprindelse
− Varers præferenceoprindelse
(markedsadgangsdatabasen).
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med

handel

med

tredjelande

1. BILAG59: PRÆFERENCE- OG OPRINDELSESREGLER I OVERGANGSPERIODEN

1.

PRÆFERENCEOPRINDELSESASPEKTER60
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 127, stk. 1, finder EU-retten (herunder de
internationale aftaler, som Unionen har indgået) anvendelse på og i Det Forenede
Kongerige i overgangsperioden.
Det territoriale anvendelsesområde for handel med varer ifølge disse aftaler fastsættes
generelt som de områder, hvor EU-traktaterne finder anvendelse, og i nogle tilfælde
(f.eks. senere frihandelsaftaler (FTA) med Canada, Mellemamerika, Andeslandene og
Japan), også de områder, der er en del af Unionens toldområde.
I henhold til udtrædelsesaftalen finder EU-traktaterne anvendelse på og i Det Forenede
Kongerige i overgangsperioden, og i denne periode er Det Forenede Kongerige en del af
Unionens toldområde.
I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 129, stk. 1, er Det Forenede Kongerige bundet af
disse internationale aftaler i overgangsperioden.
Dette gælder også for frihandelsaftaler med præferencefordele, der er indgået af EU61.
Derfor gælder følgende:
− Produkter/materialer/processer fra Det Forenede Kongerige skal i overgangsperioden
behandles af Unionen som EU-produkter/-materialer/-processer.
− Produkter/materialer/processer fra Unionens FTA-partnere skal behandles af Det
Forenede Kongerige som produkter/materialer/processer med oprindelse i en FTApartner og skal gives de relevante præferencefordele.
Selv om Unionen formelt har meddelt sine internationale partnere, at Det Forenede
Kongerige skal "behandles som en medlemsstat" i overgangsperioden62, er der ingen

59

Dette bilag vedrører situationen, mens Det Forenede Kongerige befinder sig i overgangsperioden, set i lyset
af EU's præferenceoprindelsesregler. Efter overgangsperiodens udløb finder del A, punkt 4, og del B, punkt
5, anvendelse, og dette bilag er kun relevant i forbindelse med operationer, der har fundet sted inden
overgangsperiodens udløb, f.eks. hvis der efter overgangsperiodens udløb foretages kontrol af tidligere
gennemført eksport.
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Henvisninger til "oprindelsesstatus" og "uden oprindelsesstatus" i dette afsnit har udelukkende at gøre med
præferenceoprindelse.

61

Som led i den fælles handelspolitik har Unionen også præferencehandelsordninger under den generelle
toldpræferenceordning
(GSP)
(http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm). For så vidt angår de spørgsmål, der
er omfattet af denne vejledning (virkningen af Det Forenede Kongeriges input hvad angår fastslåelsen af
præferenceoprindelse i forbindelse med toldbehandling), er præferencetoldbehandlingen under GSP i praksis
muligvis mindre relevant end frihandelsaftalerne. For fuldstændighedens skyld behandles begge spørgsmål
imidlertid i denne vejledning.

62

Derfor er der sendt en verbalnote til tredjelande med oplysning om, at Det Forenede Kongerige i
overgangsperioden "behandles som medlemsstat [...] i forbindelse med [internationale aftaler]" (se
https://ec.europa.eu/info/files/note-verbale_en).
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sikkerhed for, at FTA-partnerne i denne periode vil behandle Det Forenede Kongerige
som en medlemsstat i forbindelse med frihandelsaftalerne63.

2.

KONTROL AF OPRINDELSEN
I henhold til oprindelsesprotokollerne til Unionens frihandelsaftaler kan
præferencebehandling kun nægtes efter en kontrolproces. Hvis et tredjeland anmoder om
kontrol af EU-oprindelsen for et produkt, der anses for at have oprindelsesstatus på
grund af sit britiske indhold, gælder følgende:
− Medlemsstaternes toldmyndigheder skal anvende EU-retten, ifølge hvilken
produkter/materialer/processer fra Det Forenede Kongerige betragtes som EUprodukter/-materialer/-processer. De skal derfor bekræfte de pågældende produkters
oprindelsesstatus, idet de betragter indhold fra Forenede Kongerige som berettiget til
præferencebehandling.
− FTA-partnerne kan kun nægte præferencebehandling i forbindelse med kontrol på de
betingelser, der er fastsat i oprindelsesprotokollerne til de relevante frihandelsaftaler.
Generelt kan en FTA-partner kun nægte præferencebehandling, hvis eksportlandets
myndigheder efter en anmodning om kontrol64:


ikke svarer på anmodningen eller



giver et svar, der ikke bekræfter
o oprindelsesbevisets ægthed,
o produkternes (præference-)oprindelse, eller
o opfyldelsen af andre betingelser i oprindelsesprotokollen.

63

Kommissionen har hidtil kun modtaget svar på verbalnoten fra et begrænset antal FTA-partnere. Ikke desto
mindre har flere FTA-partnere (bl.a. Norge, Canada og Mexico) offentligt givet udtryk for, at de agter at
fortsætte behandlingen af Det Forenede Kongerige som en medlemsstat i overgangsperioden. Det er
imidlertid muligt, at nogle af Unionens FTA-partnere vil give udtryk for et andet synspunkt, hvilket betyder,
at der ikke er nogen garanti for, at de alle vil behandle Det Forenede Kongerige som en medlemsstat i
forbindelse med internationale aftaler i overgangsperioden. Desuden kan det være, at nogle partnere først
reagerer senere eller slet ikke reagerer på verbalnoten. Denne usikkerhed er uundgåelig, da Unionen og Det
Forenede Kongerige i forbindelse med udtrædelsesaftalen kun nåede til enighed om forpligtelserne (ikke
rettighederne) i henhold til frihandelsaftaler.

64

Kun i to tilfælde (aftalerne med Canada og Japan) kan importlandets myndigheder ifølge frihandelsaftalerne
træffe en anden afgørelse på grundlag af en tilstrækkelig begrundelse og efter høring af den anden part.
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